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Вступ 
Згідно Схеми планування території Запорізької області, яка затверджена 

рішенням Запорізької обласної ради 29.12.2011№ 4, територія селища міського типу 
(далі смт.) Кушугум Запорізького району за функціональним зонуванням  
відноситься до зони з пріоритетним розвитком високотехнологічних галузей 
промисловості та окремих метрополітарних (фінанси, наука, виставкова діяльність 
тощо) видів діяльності та до зони переважно містобудівного розвитку (зона 
урбанізації), в межах якої рекомендується інтенсифікація та подальший розвиток 
сформованого наукового та виробничого потенціалу, розвиток інфраструктури 
короткочасного відпочинку населення. На зазначеній території рекомендується 
жорстке регулювання містобудівного розвитку з першочерговою реструктуризацією 
економічної бази та екологічною реабілітацією території. 

Згідно Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» 
Генеральний план населеного пункту є основним видом містобудівної документації 
на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії 
планування та забудови території населеного пункту. 

Мета розробки генерального плану з оновленням та розширенням меж є: 
 - зміна меж населеного пункту та його приміської зони; 
- зміна показників розрахункової чисельності населення; 
- розроблення нових розділів генплану відповідно до законодавства; 
- визначення умов та обмежень використання території для містобудівних 

потреб. 
Генеральний план населеного пункту смт. Кушугум розроблений з 

урахуванням державних, громадських та приватних інтересів. 
Дана містобудівна документація є частиною системи моніторингу 

інформаційних ресурсів розвитку території та вкрай необхідна громаді для 
регулювання містобудівної діяльності і раціонального і ефективного 
землекористування з урахуванням створення сучасних технологій ведення 
містобудівного кадастру . 
 

1.1. Відомості про організацію замовника та розробника. 
Генеральний план смт. Кушугум Запорізького району Запорізької області. 

Оновлення з розширенням меж населеного пункту виконаний відповідно з 
договором № 07Г-3/2016, укладеного між Кушугумською селищною радою та ТОВ 
«Інститут Ефективних Технологій - Сателіт». 

 
1.2. Законодавчі та нормативні підстави розроблення генерального 

плану. 
Підставою для розробки даної містобудівної документації є рішення 

Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області «Про 
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розробку містобудівної документації «Генеральний план смт. Кушугум Запорізького 
району Запорізької області. Оновлення з розширенням меж населеного пункту» від 
19.02.2015 №4. 

Відповідно до ст. 16 Закону України «Про регулювання містобудівної 
діяльності» передбачено можливість оновлення містобудівної документації на 
місцевому рівні, зокрема генеральних планів населених пунктів. При цьому 
зазначено, що порядок оновлення має бути визначений центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері 
містобудування, тобто Міністерством регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства. Оскільки на сьогодні такий порядок 
Міністерством не визначений, а перелік робіт із оновлення, зазначений в цій же 
статті Закону, аналогічний розробленню нового генерального плану, дана 
містобудівна документація виконана відповідно до вимог ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад 
та зміст генерального плану населеного пункту» та ст.16 Закону України «Про 
регулювання містобудівної діяльності». 

«Генеральний план смт. Кушугум Запорізького району Запорізької області. 
Оновлення з розширенням меж населеного пункту» розроблено на підставі завдання 
на проектування та з урахуванням вимог нормативних документів: 
- Земельний кодекс України; 
- Водний кодекс України; 
- Постанова Кабінету Міністрів України «Про забезпечення реалізації 
Закону України «Про Генеральну схему планування території України»; 
- Закон України «Про основи містобудування»; 
- Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»; 
- ст.31 Закону «Про місцеве самоврядування в України». 
- ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень»; 
- ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного 
пункту»; 
- ДБН В.2.3-5-2001 «Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених 
пунктів»; 
- ДБН В.2.3-4-2007 «Автомобільні дороги»; 
- Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів. 
ДСП-173. 

При розробленні генерального плану враховані такі проектні матеріали: 
- «Схема планування території Запорізької області», 
- Існуючий «Генеральний план селищ Балабине та Кушугум Запорізької 
області", розроблений Державним підприємством Український державний науково-
дослідний інститут проектування міст ДІПРОМІСТО (м. Київ) у 1992р. 
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Графічна частина проекту виконана в масштабі 1:5000; схеми розташування 
та модель перспективного розвитку у довільному масштабі. Генеральний план 
розроблений на розрахунковий строк 20 роківдо2036року.Затверджений у 
встановленому порядку генеральний план стане обов’язковим документом для всіх 
суб`єктів містобудівної діяльності, які будуть використовувати землі селища для 
містобудівних потреб, та в планувальних  межах здійснювати будівництво на 
території селища. 
 

1.3. Джерела вихідних даних 
Вихідні дані щодо чисельності населення, стану житлового фонду, його 

структури, існуючий стан діючих промислових, комунальних, 
сільськогосподарських підприємств, інженерного забезпечення та транспортної 
інфраструктури, забезпеченості мешканців смт. Кушугум об`єктами 
обслуговування, графічні та текстові матеріали з діючого генерального плану смт. 
Кушугум надавались виконавчими органом селищної ради смт. Кушугум, 
районною адміністрацією Запорізького району а також комунальними 
підприємствами та установами. 

Інформація щодо містобудівних рішень Схеми планування Запорізької 
області, державних та регіональних інтересів для врахування під час проектування 
генерального плану надавалась Управлінням архітектури та містобудування 
Запорізької обласної державної адміністрації. 
 

1.4.Картографічна основа 
Розроблення генерального плану здійснено на актуалізованій 

картографічній основі у цифровій формі як набір профільних геопросторових 
даних у місцевій системі координат МСК-23, що має зв’язок із державною 
системою координат УСК-2000 (п.4.13 ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст 
Генерального плану населеного пункту»). 

Вихідним масштабом форм картографічної основи для створення 
містобудівної документації визначених масштабів є масштаб М 1:2 000.. 

Топографо-геодезична зйомка є невід´ємною частиною містобудівної 
документації по оновленню Генерального плану. 
  



9 
 

1.5. Склад авторського колективу 
 

Директор ТОВ «Інститут Ефективних Технологій»   Федченко С.С. 
 
Заступник директора з містобудування    Голощапов Є.М. 
 
Головний архітектор проекту      Голощапов Є.М. 
 
Головний інженер проекту      Сосюра А.А. 
 
Головний економіст проекту      Зарецький Ю.О. 
 
Архітектор         Білик Л.В. 
 
Архітектор         Забкова Ю.В. 
 
Спеціаліст геоінформаційних систем    Лифарь А.О. 
 



10 
 

2. Аналітична частина 
2.1. Стисла характеристика географічного розташування населеного пункту, 
його адміністративний статус, відомості про площу території та чисельність 
населення, місце в системі розселення. 
 

Селище міського типу Кушугум знаходиться на лівому березі річки Дніпро 
у верхів'ях Каховського водосховища. Від річки селище відокремлюють р. 
Кушугум та інші затоки і озера. Вище за течією примикає смт. Балабино, нижче за 
течією примикає смт. Малокатеринівка. Зі сходу селища проходить автомобільна 
дорога М-18; західніше по берегу Дніпра — залізниця Запорізького відділення 
Придніпровської залізниці,станція Кушугум. 

Транспортне забезпечення смт. Кушугум з обласним центром здійснюється 
за допомогою електропоїзду та маршрутних таксі, які слідують від залізничного 
вокзалу «Запоріжжя -1» через смт. Балабино в смт. Кушугум. 

Територія, на якій розташоване селище Кушугум,у стародавні часи мала 
назву Дике поле. Половці, а пізніше кримські татари і турки вкрай спустошили 
його. У 17-18 століттях ці землі переходять до складу земель Запорізької Січі. 
Населений пункт заснований в 1760 році запорізькими козаками. З козацьких 
зимівників виникали окремі степові хутори. Селяни-втікачі і козаки займалися 
рибальством, скотарством, землеробством. 

Наприкінці 17 століття утворився невеличкий хутір Кушугум за назвою 
річки Кушугум, що протікала тут до створення Каховського водосховища (назва 
річки, в свою чергу, походить від тюркського Кучук-Кум, що означає «дрібний 
пісок»). 

З червня 1775 року згідно з маніфестом Сенату від 3 серпня 1775 року 
прикордонні землі Запорізької Січі і Кримського ханства заКючук-
Кайнарджийскому договором (1774 р.) увійшли до складу Російської імперії. У 
тому ж році російський генерал Петро Текелі зруйнував Запорізьку Січ.Ці землі 
дісталися племінниці Потьомкіна графині К.Скавронській, яка наприкінці 17 
століття вийшла заміж за графа Ю.Літта.Звідкиі пішла назва «Велика 
Катеринівка». Дана назва трималася аж до 1927 року.  

Площа селища за існуючим адміністративним поділом складає 496,3 га, а 
запроектована зі зміною меж – 2330,52 га. 

До території населеного пункту також входить мілководний затон, 
утворений насипним шляхопроводом електрифікованої залізниці державного 
значення. Основні транспортні магістралі в напрямку м. Запоріжжя проходять в 
безпосередній близькості від житлової забудови в центральній частині селища або 
неподалік в межах пішохідної доступності. 
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Інфраструктура селища розвинена. Селище газифіковане, забезпечене 
централізованим питним водопостачанням та водовідведенням основних 
громадських об’єктів. 

Забудова селища в переважній більшості мало- або одноповерхова у складі 
індивідуальних садибних ділянок. 

За функціональним призначенням територія селища поділяється на 
сільськогосподарську і виробничу. Переважає сільськогосподарське використання 
з пріоритетним розвитком сільського господарства приміського типу. 

 
2.2.Оцінка реалізації попереднього генерального плану,характеристика 
стану території населеного пункту та існуючих проблем її використання. 

Оновлення генерального плану розробляється у зв’язку з тим, що 
попередньо розроблена містобудівна документація частково втратила актуальність, 
не відповідає сучасним вимогам містобудівних норм та класифікації 
землекористування, а також у зв’язку з необхідністю отримання в користування 
органа місцевого самоврядування містобудівної документації, яка б дала 
можливість приймати управлінські рішення щодо розміщення нових територій для 
житлової забудови, впорядкування його територій, а також забезпечити сталий 
розвиток населеного пункту, визначивши черговість розміщення нової житлової 
забудови, покращення культурно-побутового обслуговування населення та 
існуючого функціонального зонування території селища, удосконалення вулично-
дорожньої мережі, забезпечення формування повноцінного життєвого середовища. 

Попередній генеральний план селища міського типу селища Балабине-
Кушугум Запорізької області"був розроблений Державним підприємством 
«Український державний науково-дослідний інститут проектування міст 
ДІПРОМІСТО» (м. Київ) у 1992р.Рішеннями цієї містобудівної документації було 
передбачено об'єднання населених пунктів Балабине і Кушугум в єдиний 
населений пункт з єдиної інфраструктурою і обслуговуванням. При цьому центр 
переносився на територію сьогоднішнього Кушугума. 

Основні рішення генерального плану 1992 року базувалися на містобудівних 
потребах селища, які відповідали характеру, видам діяльності населення, 
основними напрямками розвитку промислового і сільськогосподарського 
виробництва, системою розподілу праці, властивою планової економіки того часу. 
Площа території населеного пункту в проектних межах відповідала нормованої 
щільності населення, характеру розселення переважно в багатоквартирних 
житлових будинках, пов'язаного з перспективами постійного зростання 
чисельності населення. Характерною рисою проектних рішень генерального плану 
1992 року є чіткий взаємозв'язок територій різних за функціями компонентів при 
яскраво-вираженому громадському центрі. При цьому транспортна схема 
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забезпечувала основні взаємозв'язки між територією житлової забудови і 
територіями промислових і сільськогосподарських підприємств, організовуючи 
при цьому радіально кільцеву структуру. Функціональна організація території смт. 
Кушугум була вирішена таким чином, що всі промпідприємства розташовувалися 
на північ від центру в зв'язку з близькістю до залізничних колій. 

Не всі рішення генерального плану виконані в повній мірі: 
- смт. Кушугум і смт. Балабине не об'єдналися в один населений пункт; 
- забудова спільного центру Кушугум-Балабине виконана частково 

(побудована Кушугумская лікарня). 

 
 

2.3. Аналіз зовнішніх та внутрішніх факторів, що визначають конкурентні 
переваги та обмеження розвитку населеного пункту. 

В умовах перехідного періоду від планової економіки до ринкової в даному 
регіоні спостерігається економічний спад із значною втратою робочих місць через 
призупинення функціонування промислових підприємств або скорочення об’ємів 
виробництва. На даний час відстежується недостатність містоутворюючих факторів, 
що уповільнює розвиток громади та негативно впливає на демографічну ситуацію у 
селищі. 

Промислові підприємства селища: ТОВ НВП «Агротехнологія», ПрАТ 
«Індустрія», меблева фабрика ТОВ «ВТФ РІЦ», приватне підприємство «Діабаз» 
(цех з обробки каменю), вапняне відділення агломераційного цеху 
ВАТ"ЗАПОРІЖСТАЛЬ". 
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Соціально - економічний розвиток селища та можливості ефективного 
використання його території залежатиме від ряду зовнішніх та внутрішніх чинників, 
які об’єднані в системну оцінки конкурентних переваг і обмежень. 

Зовнішні чинники: 

Переваги: 
-розташування міста на територіях, сприятливих для сільськогосподарського 

виробництва, 
-потенційні можливості в удосконаленні системи переробки 

сільськогосподарської продукції, ії зберігання та транспортування; 
-наявність зв’язків з іншими населеними пунктами та основних 

комунікаційних мереж (наявність залізниці та зручного транспортного зв’язку з 
автодорогою М-18 (Харків – Сімферополь). 

Обмежуючі чинники: 
- скорочення обсягів промислового виробництва; 
- зменшення кількості робочих місць; 
- наявність підтоплених територій. 
Переваги і обмеження за внутрішніми чинниками: 

-наявність розвинутої мережі об’єктів обслуговування, інженерно-
транспортної інфраструктури, мережі культурно-побутового обслуговування  
сприяють достатньо комфортному проживанню мешканців в селищі.  

- суттєвим недоліком є  часткове припинення розвитку промислової галузі і 
як наслідок - скорочення робочих місць. 

В селищі працює низка підприємств по виробництву товарів повсякденного 
попиту, меблів, продуктів харчування та ін. 

Територія, яка передбачається для ведення нового будівництва, в основному, 
потребує значних затрат на інженерне підготовлення території, що є ускладнюючим 
розвиток фактором. 

Відповідно до вимог ДБН 360-92**, ДБН Б.1-1-15:2012, ДСП 173-96 з 
урахуванням рекомендаційних вимог Управління охорони навколишнього 
середовища, натурних обстежень території селища дали змогу встановити 
нормативні санітарно-захисні та охоронні зони від існуючих об’єктів, які мають 
негативний вплив на навколишнє середовище.  
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Основні планувальні обмеження 

Об`єкти 

Нормативна 
СЗЗ, м,  
Нормативна 
охоронна зона 
для інж. мереж і 
об є̀ктів, м 

підстава 

Промислові об’єкти 
Санітарно захисна зона від 
території промисловості V 
категорії  

50  
ДСП 173-96 (додаток 4) 

Комунальні об’єкти 
Санітарно-захисна зона 
існуючого цвинтаря 300 ДСП 173-96 (додаток 4) 

Санітарно-захисна зона 
закритого цвинтаря 100 ДСП 173-96 (додаток 4) 

Каналізаційні насосні станції 20 ДСП 173-96 (додаток 12) 
Трансформаторні підстанції 10-15 ДСП 173-96 (п.8.45) 
Газо-розподільний пункт 10 ДБН 360-92** 
Насосна станція 15 ДБН 360-92** 
Залізниця  50-20 ДБН 360-92** 

АЗС та АГЗС 
50 від 

ємностей 
пального 

ДСП 173-96 (додаток 4) 

СТО, автомийки 20-25 ДСП 173-96 (додаток 10) 
Комунікаційні об’єкти 

ПС150/35/10 кВ 25 ДБН 360-92** (табл. 8.5а) 
ЛЕП 150,35,10 кВ 10-25 ДБН 360-92** (табл. 8.5а) 

Природоохоронні території 
Прибережна захисна смуга 
водойми до 3 га з ухилом берегу 
до 3% 

25 ДСП 173-96 додаток13 

Прибережна захисна смуга 
водойми понад 3 га з ухилом 
берегу до 3% 

50 ДСП 173-96 додаток13 

Прибережна захисна смуга 
великих річок, водосховищ на 
них та озер з ухилом берегу до 
3% 

100 ДСП 173-96 додаток13 

Зелені насадження загального 
користування (парки, сквери, 
бульвари) 

Благоустрій 
та забудова 
парковими 
спорудами і 
малими 
формами 

ДБН 360-92**(п.10.4) 
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2.4. Характеристика структури та обсяги існуючого житлового фонду, об’єктів 
обслуговування, перелік об’єктів господарського комплексу, інженерно-
транспортної інфраструктури, інженерної підготовки і благоустрою, захисту 
території від небезпечних природних і техногенних процесів. 

Сельбищна зона складається з територій об’єктів культурно-побутового 
призначення та територій житлової забудови. 

В межах населеного пункту є території вільні від забудови  
Існуючий громадський центр міста практично сформовано. Об’єкти 

культурно-побутового обслуговування знаходяться на різних ділянках, переважно в 
центральній частині населеного пункту - це Кушугумська селищна рада, поліклініка, 
пошта, меморіал на братській могилі, ринок, церква та інші об’єкти, які впливають 
на сталий розвиток селища. Практично всі об’єкти громадського призначення 
завдяки компактній планувальній структури селища знаходяться в радіусі 
пішохідної доступності.  

Житлова забудова селища в основному складається із садибної забудови та 
багатоквартирної. 

Площа села за існуючим адміністративним поділом складає 496,3 га, а 
запроектована зі зміною меж – 2330,52 га. За даними управління статистики у 
Запорізької області, чисельність населення на 01.01. 2011 – 8176 чоловік, 
01.01.2013– 8258чоловік, на 01.01. 2014 – 8254 чоловіка. Чисельність населення 
станом на 01.01.2015 – 8240 чоловік. Щільність населення за новим 
адміністративним поділом складає 354,25 осіб/км2. 

Існуючий житловий фонд смт. Кушугум складає 158,2 тис м2 загальної 
площі, в тому числі: 

в багатоквартирних житлових будинках0,4 тис м2; 
в індивідуальних житлових будинках(садибах)157,8 тис.м2. 
Житлова забезпеченість складає 19,2 м2 на одного мешканця. 
Загальна кількість домогосподарств складає 3295 квартир. 
Сформована мережа об’єктів соціально - побутового призначення розвинена 

рівномірно і в цілому забезпечує потреби проживаючого в селищі населення. 
На сучасному етапі селище достатньо забезпечене шкільною мережею, 

дитячими садками, закладами охорони здоров’я, об’єктами громадського 
харчування. 
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Дошкільні і освітні заклади 

Назва об’єкту Кількість місць 
(по проекту) 

Фактичне 
наповнення 

(учнів) 
Адреса 

Дошкільний 
навчальний заклад 

«Ромашка» 
селищної ради 

50 70 
с-ще Кушугум, вул. 

Тельмана, 34, 
вул.Кірова,188 

НВК «Школа І-ІІІ 
ступенів – гімназія 

«ІНТЕЛЕКТ» 
 700 с-ще Кушугум, вул. 

Шевченко, 71 

 
Заклади охорони здоров’я 

Назва об’єкту Кількість місць 
(по проекту) 

Фактичне 
наповнення 

(учнів) 

 
Адреса 

Кушугумська 
поліклініка 250  с-ще Кушугум, 

вул. Партизанська, 
Запорізька районна 
державна лікарня 

ветеринарної 
медицини 

  с-ще Кушугум, 
вул. Тельмана, 23 

Стоматологія 
«Сьомічева»   с-ще Кушугум, 

вул.Кірова,190 
Кушугумська міська 

поліклініка   с-ще Кушугум, 
вул.Кірова,192 

ПП «Юста» (аптека)   с-ще Кушугум, 
вул.Кірова,192 

 
Вулично-дорожня мережа 

Існуюча вулично-дорожня мережа смт. Кушугум поєднує в собі систему 
вулиць та доріг сельбищної зони та магістралей, які направлені в бік основних місць 
прикладання праці, місць відпочинку, дачних кооперативів тощо. Сельбищна та 
промислова територія міста поєднані автомобільною та залізничною дорогами. 
Система транспортних магістралей селища відображає планувальну структуру 
населеного пункту. 

Вулично-дорожня мережа розподілена на головні вулиці та житлові вулиці, 
дороги у комунально-складських та промислових зонах, проїзди тощо. 
Практично всі вулиці мають тверде асфальтобетонне покриття в задовільному стані, 
та дворядну проїзну частину з шириною смуг руху транспорту від 3,0 м до 4,0 м. 
Транспортна схема має свої недоліки, що обумовлене відхиленнями від реалізації 
рішень діючої містобудівної документації. 
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Інженерне забезпечення 

Селище газифіковане. Споживання природнього газу складає 5045,915 тис. 
м3/рік. 

Питне водопостачання централізоване. Джерело водопостачання–водогін з 
м. Запоріжжя. 

Індивідуальна садибна забудова не має централізованого каналізування, та 
каналізується шляхом зливу стоків у вигреби без очистки, що порушує сучасні 
норми. 

Водопровідна мережа розгалужена та повністю забезпечує потреби громади, 
але через тривале використання зношеність становить майже 70% та потребує 
заміни. На даний момент ведуться роботи по цілодобовому постачанню мешканцям 
селища питної води.  

100% населення забезпечено електропостачанням, вуличне освітлення у 
громади можна оцінити як забезпечене на 70%, також працює програма “Світло 
селу” по збільшенню кількості об’єктів освітлення. Сучасний стан об’єктів 
вуличного освітлення не відповідає вимогам часу та потребам мешканців селища. У 
системах освітлення використовуються застарілі типи світлових приладів, що 
призводить до перевитрат електроенергії, або зовсім відсутні. Назріла нагальна 
потреба у встановленні сучасних світильників та електроламп. 

 
Інженерна підготовка та захист території 
Через особливості рельєфу, відведення дощових і талих вод вимагає складних 

інженерних рішень. У зв'язку з цим в подальшому необхідно вирішити питання 
влаштування закритої дощової каналізації, а також очисних споруд з відстійниками. 

Захист території від підтоплення здійснюється за допомогою 
берегоукріплення. 

 
2.5.Аналіз відомостей про стан навколишнього природного середовища 

Клімат 
 

Кліматичні умови смт. Кушум характеризуються як помірно-континентальні 
з переважанням сонячної погоди влітку: 
ІІІ кліматичний район; 
середні річні опади складають 400 мм; 
розрахункова зимова температура – 22 Сº; 
вага снігового покриву на 1 м² – 50 кг/м²; 
швидкість напору вітру – 38 кг/м²; 
сейсмічність – менше 6 балів; 
глибина промерзання – 0,9 м. 

Згідно будівельних норм територія селища відноситься до IIIВ підрайону 
третього будівельно-кліматичного району. Отже, кліматичні умови щодо 
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планувальної організації території міста сприятливі. 
Геологічні умови 

В геоструктурному відношенні територія населеного пункту розташована в 
межах південно-східної окраїни Українського кристалічного масиву. В геологічній 
будові приймають участь докембрійські породи та система четвертинних відкладів, 
потужність яких досягає 160-250м. Докембрійські породи залягають на глибинах 
40-60 метрів і представлені гранітами та гнейсами, що перекриті третинними 
пісками та глинами. 

У будові докембрійського фундаменту беруть участь різні комплекси 
вивержених і метаморфічних порід. 

Літологічний склад кори вивітрювання різноманітний і залежить від 
характеру вивітрювання. 

До кори вивітрювання приурочені залізисто-крем'янисті породи. Широко 
розвинена кора вивітрювання кислих порід - гранітів, гнейсів, мігматитів. 

Перекрито кристалічні породи товщею палеогенових відкладень. 
Четвертинні відкладення представлені кількома генетичними типами. 
До них відносяться: елювіально-делювіальні червоно-бурі суглинки, леси і 

лесовидні суглинки, що залягають на плато і його схилах, еолово-делювіальні 
суглинки, алювіальні відкладення заплави і надзаплавних терас, делювіальні 
відкладення, поширені на схилах річкових долин і балок. 

Ґрунтовий покрив представлений переважно чорноземами звичайними, який 
є сприятливим для ведення підсобного господарства та зеленого будівництва. 

Дана територія згідно з картою-схемою складних інженерно-геологічних 
умов Запорізької області від 27.07.2015 (у відповідності до вимог ДБН А.2.1-1-
2008) відноситься до територій ІІ категорії складності інженерно-геологічних умов. 
Територія населеного пункту, прилегла до залізниці, р. Кушугум і території плавнів 
відноситься до територій ІІІ категорії складності інженерно-геологічних умов. На 
території населеного пункту, що прилягає до залізниці та р. Кушугум, 
спостерігаються небезпечні фізико-геологічні процеси гравітаційного походження. 
Потрібно проведення протизсувних заходів та берегоукріплення. 

У проекті генерального плану фактор інженерно-будівельної оцінки визначає 
варіантну можливість територіального розвитку з урахуванням вартості 
будівельного освоєння території. 

Екологічна ситуація селища потребує виконання ряду природоохоронних 
заходів, направлених на зменшення обсягу негативного впливу на навколишнє 
природне середовище. Відповідні заходи здійснюються на території селища з 
метою його належного утримання, благоустрою, раціонального використання та 
охорони, формування сприятливого для життєдіяльності людини середовища, в 
умовах якого забезпечується захист довкілля, санітарне та епідеміологічне 
благополуччя населення і включають: 
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- вивезення твердих побутових відходів; 
- догляд за зеленими насадженнями; 
- висадку нових зелених насаджень та відновлення зеленої зони; 
- обсік трави з метою підтримання зеленого покриву газонів у належному 

стані; 
- розробка нових квітників, мікропарків; 
- проведення робіт з попередження утворення стихійних сміттєзвалищ та 

ліквідація створених. 
Не зважаючи на вищенаведені факти, стан довкілля селища відносно 

задовільний через відсутність великих індустріальних підприємств, забруднення 
знижене до мінімуму. 

 

2.6. Аналіз ресурсного потенціалу, тенденцій розвитку населеного 
пункту та прилеглих територій 

Відповідно до планувальних рішень Схеми планування території Запорізької 
області, яка затверджена рішенням Запорізької обласної ради від 29.12.2011р. № 4 
територія, на якій знаходиться смт.Кушугум,за функціональним зонуванням 
відноситься до зони з пріоритетним розвитком високотехнологічних галузей 
промисловості та окремих метрополітарних (фінанси, наука, виставкова діяльність 
тощо) видів діяльності та до зони переважно містобудівного розвитку (зона 
урбанізації), в межах якої рекомендується інтенсифікація та подальший розвиток 
сформованого наукового та виробничого потенціалу, розвиток інфраструктури 
короткочасного відпочинку населення. На зазначеній території рекомендується 
жорстке регулювання містобудівного розвитку з першочерговою 
реструктуризацією економічної бази та екологічною реабілітацією території. 

Відповідно до аналізу рівня соціально-економічного розвитку окремих 
таксонів Запорізької області Запорізький район відноситься до 3 типу таксонів із 
середнім показником потенціалу та середнім рівнем соціально-економічного та 
містобудівного розвитку. Перспективи розвитку району цього типу пов'язано із 
використанням його переваг транспортно-географічного положення. 

Селище Кушугум відноситься до об’єктів, що потребують впровадження 
першочергових протизсувних заходів, оскільки наряду з просіданням ґрунтів по 
берегам Дніпра утворюються балки,рови, зсуви. 
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3. Обґрунтування та пропозиції 
3.1.Стратегія розвитку населеного пункту. Параметри демографічного, 

економічного та соціального розвитку. 
У проектних рішеннях оновленого генерального плану передбачено 

поступове зростання економічного, демографічного, ресурсного та природного 
потенціалу з врахуванням державних та регіональних інтересів. Закладена 
стратегія розвитку, яка передбачає створення нових та розвиток 
існуючихмістоутворюючих факторів: 
 -розвиток території нового громадського центру, реконструкція адміністративних 
будівель з урахуванням потреб об`єднаної громади отримувати адмінистративні 
послуги; 
- забудову парку; 
- включення в територію громадського центру селища мультифункціональної 
забудови; 
- виділення нових територій для житлової садибної забудови; 
- включення в територію населеного пункту плавневої території для розвитку 
водного та зеленого туризму і відпочинку громадян; 
- розміщення нових територій комунально-складських об`єктів із сучасною 
логістикою, пов'язаної зі зберіганням сільськогосподарської та промислової 
продукції, товарів споживчого попиту, будівельних матеріалів, меблів та ін. 
- удосконалення транспортної мережі, будівництво об'їзної автодороги районного 
значення, 

В проектних рішеннях також передбачено вдосконалення інженерної 
інфраструктури: 
- реконструкція інженерних мереж водопостачання; 
- обов'язкове обладнання житлової садибної забудови індивідуальними спорудами 
для очищення каналізаційних стоків, створення важелів для регулювання цього 
питання; 
- реконструкція мереж напірної каналізації; 
- реконструкція зовнішнього освітлення вулиць із застосуванням 
енергозберігаючих ліхтарів. 

Проектом також передбачена можливість для закриття двух існуючих 
кладовищ та розміщення нового кладовища з дотриманням санітарних вимог. 

Виходячи з наведених факторів аналізу, в розробці генерального плану смт. 
Кушугум необхідно передбачити таку функціональну організацію території, яка б 
стимулювала зростання виробництва і збільшення кількості робочих місць, 
створення сприятливих умов для інвестицій. 

Тому проектні рішення нового генерального плану базуються на принципах 
створення умов для інвестицій в економічний розвиток населеного пункту і 
обґрунтовані потенційними можливостями об'єднаної громади. Це - генплан 
розвитку. 
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3.2.Напрями і параметри територіального розвитку, формування 
інженерно-транспортної інфраструктури. 
 

Незважаючи на відсутність приросту населення, в проектних рішеннях 
передбачено розширення меж населеного пункту. При цьому площа населеного 
пункту збільшується за рахунок включення територій садівничих товариств, де зараз 
постійно мешкають багато жителів. 

Розширення передбачено переважно в південну та західну сторону. 
Проектовані вулиці зв'яжуть приєднані території з центром для зручного та 

швидкого пересування мешканців селища в місця прикладання праці.  
 

3.3.Функціонально-планувальна структура населеного пункту. 
 

Оновленим генеральним планом передбачено збереження та вдосконалення 
функціонально-планувальної структури смт. Кушугум, яка була затверджена 
попереднім генеральним планом. 

В оновленому генеральному плані використовується високий потенціал 
можливостей планувальної структури попереднього генплану. В розвиток цієї 
структури передбачаються додаткові території житлової забудови, а також нового 
центру, які потрібні громаді для повноцінної життєдіяльності та розвитку. 

Попередній «Генеральний план селища міського типу Балабине-Кушугум 
Запорізької області» був розроблений Державним підприємством «Український 
державний науково-дослідний інститут проектування міст ДІПРОМІСТО» (м. Київ) 
у 1992р. 

Основний принцип концепції попереднього генерального плану 1992 року, де 
ядром селища є громадський центр, - об'єднання населених пунктів Балабине і 
Кушугум в єдиний населений пункт з єдиною инфрастуктуроюта обслуговуванням. 
При цьому центр переноситься на територію сьогоднішнього Кушугума. 

Базування територій промислових підприємств поряд із залізничними 
шляхами та автотранспортними коридорами, зосередження житлової забудови 
навколо громадського центру зі структурою обслуговування знайшли розвиток у 
планувальних рішеннях оновленого генерального плану. Також передбачено 
включення в територію населеного пункту плавневої території для розвитку водного 
та зеленого туризму і відпочинку громадян,так як ця теріторія є туристичною 
придніпровською зоною. 
 

3.4. Приселищна зона. 
Згідно рішень оновленого генерального плану території, які межують з 

селищем та мають високий потенціал у використанні, включені в проектні межі смт. 
Кушугум. Це обумовлено тим, що існуючі межі населеного пункту не дають 
територіальній громаді можливість розвивати сектор промислового виробництва. На 
даний час на приселищній території в основному розташовані землі 
сільськогосподарського призначення. 

Проектні межі населеного пункту враховують інтереси землекористувачів та 
землевласників, земельні ділянки яких включаться в межі населеного пункту. 
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3.5. Основні пріоритети та цільові показники соціального і 
демографічного розвитку території населеного пункту з метою формування 
повноцінного життєвого середовища. 
 

Площа села за існуючим адміністративним поділом складає 496,3 га, а 
запроектована зі зміною меж – 2330,52 га. За даними Управління статистики у 
Запорізької області чисельність населення на 01.01.2011становить 8176 чоловік, 
01.01.2013 – 8258 чоловік, на 01.01.2014 – 8254 чоловіка. Чисельність населення 
станом на 01.01.2015 – 8240 чоловік. Щільність населення за новим 
адміністративним поділом складає 354.25 осіб/км2. 

Існуючий житловий фонд смт. Кушугум складає 158,2 тис м2 загальної 
площі, в тому числі: 

в багатоквартирних житлових будинках-0,4 тис м2; 
в індивідуальних житлових будинках(садибах)-157,8 тис.м2. 
Житлова забезпеченість складає 19,2 м2 на одного мешканця. Загальна 

кількість домогосподарств складає 3295 квартир. 
Відповідно до характеристики змін загальної чисельності населення смт. 

Кушугум спостерігається несуттєве зменшення чисельності. Можна стверджувати, 
що чисельність населення селища залишається протягом 10 років незмінним (зміни 
не роблять істотного впливу на розрахункові показники інфраструктури). Це є 
оптимістичним фактором, враховуючі, що значні капіталовкладення в розвиток 
селища не здійснювались. 

Передбачити всі параметри розвитку селища в нових економічних умовах, 
які проводяться в Україні, практично неможливо. Тому, враховуючи територіальні 
можливості, містобудівну ємність території селища в проектних межах, чисельність 
населення селища визначається на основі існуючої та проектної кількості квартир 
різної структури забудови. 

Містобудівною документацією за основу для подальших розрахунків  
прийнято чисельність населення міста на розрахунковий період - 9900 осіб.  
 

3.6. Цільові показники галузевої структури економічної діяльності та 
зайнятості населення 
 

Найважливішу галузь економіки міста становить промисловість і 
обслуговування населення, які представлені підприємствами і закладами: 

Назва об’єкту 

Кіль 
кість місць  
(по 
проекту) 

Фактич-
ненаповн
ення Адреса 

Освіта та дошкільні заклади 
Дошкільний навчальний заклад 
«Ромашка» селищної ради  

50 70 с-ще Кушугкм, вул. Тельмана, 
34, вул.Кірова,188  

НВК «Школа І-ІІІ ступенів – 
гімназія «ІНТЕЛЕКТ»  

 700 с-ще Кушугум, вул. 
Шевченко, 71 

Підприємства та заклади обслуговування 
Кушугумська поліклініка 250  с-ще Кушугум, вул. 

Партизанська,  



23 
 

ЗДУДППЗ «Укрпошта»   с-ще Кушугум, вул. Тельмана, 
24  

Запорізька районна державна  
лікарня ветеринарної медицини 

  с-ще Кушугум, вул. Тельмана, 
23  

Церква св. Архістратига Михаїла   с-ще Кушугум, вул. 
Перспективна, 1 

Релігійна громада Української 
православної церкві при храмі на 
ім’я вмц Єкатерини 

  с-ще Кушугум, вул. Тельмана, 
26а 

Релігійна громада Євангельських 
християн баптистів 

  с-ще Кушугум, вул. 
Стадіонна, 64 

МЧС Запорізького району, МПК-2   с-ще Кушугум, вул. Тельмана, 
25, вул.Кірова,143  

Стоматологія «Сьомічева»   с-ще Кушугум, вул.Кірова,190  
Кушугумська міська поліклініка   с-ще Кушугум, вул.Кірова,192  
ПП «Юста» (аптека)   с-ще Кушугум, вул.Кірова,192  
ТОВ Науково виробниче об’єднання  
«Райдуга» (будівництво спортклубу) 

  с-ще Кушугум, вул.Гоголя,56 

Кушугумська селищна рада   с-ще Кушугум, вул. Тельмана, 
23а  

ТОВ «Комбікруп»   с-ще Кушугум, вул. Межева, 6 
СКП «Вічність»   с-ще Кушугум, вул. Тельмана, 

23а  
ТОВ «Запоріжгазбуд»   с-ще Кушугум, вул. Тельмана, 

26 
ТОВ «Діабаз»   с-ще Кушугум, вул. 

Колгоспна 1\9 
ТОВ «Індустрія ЛТД»   с-ще Кушугум, вул. 

Леваневського, 2  
ВАТ «УКРНАФТА»   с-ще Кушугум,  вул.Гоголя, 

2ж 
ТОВ НВФ « Агротехнологія»   с-ще Кушугум, вул. Межева, 

б.1 
ТОВ «Астеліт»   с-ще Кушугум, вул. Межева, 

б.5а 
ТОВ Науково виробниче об’єднання  
«Райдуга» (вагова) 

  с-ще Кушугум, вул. Гоголя, 2в 

Сосуновський В.С. (спортклуб)   с-ще Кушугум, вул. Тельмана, 
29 

ТОВ «Мотор-Сервис  2000»   с-ще Кушугум, вул. Чкалова, 
31 

ТОВ «Комунальник»   с-ще Кушугум, вул. 
Перемоги, 24 

КП «Водоканал»   с-ще Кушугум, вул. Межева, 
б.45 

Басейн для технічної води  
Решетилов В.Ф. 

  с-ще Кушугум, вул. Межева, 
б.47 

ЧП Борисов  «Ягодка»   с-ще Кушугум, вул. 
Запорізька, б.22 

Тракторна бригада Бежан І.Г. 
ТОВ «Александр-Агро -2» 

  с-ще Кушугум, вул. 
Тракторна, б.1 

Механічний тікБежан І.Г.   с-ще Кушугум, вул. 
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Колгоспна 1\23 
Млин ФОП Духопел С.В.   с-ще Кушугум, вул. 

Колгоспна 1\9 
Ферма Бежан І.Г.   с-ще Кушугум, вул. 

Колгоспна 1\7 
ФОП Єлоян С.Г.   с-ще Кушугум, вул. 

Колгоспна 1\10 
Будівля ВКФ «Вікор»   с-ще Кушугум, вул. 

Колгоспна 1\24 
Сховище  ФОП Куцевол О.В.   с-ще Кушугум, вул. 

Колгоспна 1\18 
ТОВ ВТФ «РІЦ»   с-ще Кушугум, вул. 

Колгоспна 1\25 
ТОВ «Мотор-Сервис  2000»   с-ще Кушугум, вул. Чкалова, 

54 
ТОВ «СедовІнвест»   с-ще Кушугум, вул. 

Колгоспна 1\12 
Салімонова А.   с-ще Кушугум, вул. 

Колгоспна 1\13 
ПП «Корсар»   с-ще Кушугум, вул. 

Тракторна, б.1 
Нестеренко А.В.   с-ще Кушугум, вул. 

Колгоспна 1\8 
Новіков Ф М    с-ще Кушугум, вул. 

Колгоспна 1\7 
Оцетний цех   с-ще Кушугум, вул. 

Колгоспна 1д 
Семенченко О.   с-ще Кушугум, вул. 

Колгоспна 1\10 
Малюк С.П.   с-ще Кушугум, вул. 

Колгоспна 1\16 
Канілов А.Н. (майстерня)   с-ще Кушугум, вул. Межева, 

б.1,а 
ТОВ «Альтернативна паливна 
компанія» 

  с-ще Кушугум, вул. 
Колгоспна 1\6 

Блискавка В.В.   с-ще Кушугум, вул. 
Колгоспна 1\15 

Мартиненко І.Г.(хім.склад)   с-ще Кушугум, вул. 
Колгоспна 1\27 

Денисенко К.А.   с-ще Кушугум, вул. 
Колгоспна 1\5 

Блискавка В.В.(гаражі)   с-ще Кушугум, вул. 
Колгоспна 1\3 

Чернецький Р.А.   с-ще Кушугум, вул. 
Колгоспна 1\6 

ПАТ «Укртелеком»   с-ще Кушугум, вул. 
Комсомольська 11 

ПС-35 кВ (підстанція Запорізької 
РЕМ) 

  с-ще Кушугум, вул. Межева, 
б.5 

ФОПБежан І.Г.   с-ще Кушугум, вул. 
Леваневського, 120 

ФОПБежан І.Г.   с-ще Кушугум, вул. 
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Леваневського, 155 
ТОВ «Мотодор»   с-ще Кушугум, вул.Гоголя, 2а 

 
 
 

Д и с л о к а ц і я 
мережі підприємств роздрібної торгівлі станом на 01.01.2016 на території  

смт. Кушугум. 
Продовольчі товари 
 

№ 
п/
п 

Назва суб’єктів 
підприємницької 
діяльності, 
юридична адреса 

П.І.Б. 
керівника, 
№ 
телефону 

Назва 
магазину 

Адреса магазину 
№ телефону 

Спеціалі-
зація 

Загаль-
на 
площа 

у т. ч. 
торгі-
вельн
а 
площ
а 

Кіль-
кістьпрац
ю-ючих 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Підприємець Бежан 

Марія Іванівна; с. 
Григорівка, вул. 
Леніна, 114 

Бежан 
Марія 
Іванівна  
т. 223-41-18 

крамниця  
ФОП 
Бежан 
 

смт. Кушугум, вул. 
Леваневського, 155 

Прод-
товари 

90 65 3 

2 Підприємець 
Новікова Галина 
Анатоліївна; смт. 
Кушугум, пров. 
Перекопський,4 

Новикова 
Галина 
Анатоліївн
а 

крамниця смт. Кушугум, вул. 
Колгоспна, 1/2 

Прод-
товари 

30 25 2 

3 Підприємець 
Шурхал Олена 
Володимирівна, смт. 
Кушугум, вул. Б.- 
Хмельницького, 38 

Шурхал 
Олена 
Володимир
івна 
т. 223-41-14 

магазин смт. Кушугум, вул. 
Запорізька, 2 

Прод-
товари 

78 51 1 

4 Підприємець  
Гончарова Ольга 
Миколаївна 
Гончаров Олег 
Сергеєвичсмт. 
Кушугум, 
вул.Вапняна,22 

Гончарова 
Ольга 
Миколаївна 
0987800106 

магазин смт. Кушугум, вул. 
Чкалова, 12 

Прод-
товари 

40 20 2 

5 Підприємець Захаров 
Дмитро 
Олександрович; смт.  
Кушугум, вул. 
Леваневського, 40  

Захаров 
Дмитро 
Олександро
вич 
т. 223-43-45 
т. 
8097962394
8 

магазин смтКушугум, вул. 21 
партз’їзду, 47 

Прод-
товари 

12 8 1 

6 Підприємець; 
Мальцева Людмила 
Яківна : смт. 
Кушугум , 
вул..Олімпійська,31 

Мальцева 
Людмила 
Яківна 

Крамниця 
«Анастасі
я» 

Смт. Кушугум. вул. 
Кірова,137 

Прод-
товари 

78 5 4         

7 Підприємець; 
Повалієв Денис 
Олександрович: смт. 
Балабине, вул. 
Щаслива,15 

Повалєв 
Денис 
Олександро
вич 
Т.80979184
965 

Крамниця Смт.Кушугум, вул. 
Заводська,26 

Прод- 
товари 

59,8 39,
5 

1 
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Промислові товари 

№ 
п/
п 

Назва суб’єктів 
підприємницької 
діяльності, 
юридична адреса 

П.І.Б. 
керівника, 
№ 
телефону 

Назва 
магазину 

Адреса магазину 
№ телефону 

Спеціалі-
зація 

Загаль-
на 
площа 

у т. ч. 
торгі-
вельн
а 
площ
а 

Кіль-
кістьпрац
ю-ючих 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Підприємець 

Тарасенко Тамара 
Леонтіївна; смт. 
Кушугум, вул. 
Кірова, 170 

Тарасенко 
Тамара 
Леонтіївна 
т. 223-45-75 

магазин 
“Все для 
дома” 

смт. Кушугум, вул. 
вул. Кірова, 143 

Господарчі 
товари 

200 128 2 

2 ТОВ НВФ 
“Запоріжветсервіс”, 
м. Запоріжжя, пр-т. 
Леніна, 117а 

Гриневич 
Сергій 
Дмитрович 
т. 213-03-00,  
т. 213-33-71 

зоомагази
н 

смт. Кушугум, вул. 
Кірова, 143 

Зоомагази
н 

30,5 25 1 

3 Підприємець, 
Аносова Наталія 
Володимирівна м. 
Запоріжжя, вул. 
Калініна, 29/5  

Аносова 
Наталія 
Володимир
івна 

магазин 
«Одяг» 

смт. Кушугум, вул. 
Кірова, 143  

Одяг 25 17,
5 

1 

4 Підприємець 
Мальцева Людмила 
Яківна; смт. 
Кушугум, вул. 
Олімпійська, 31  

Мальцева 
Людмила 
Яківна, 
т. 220-24-17 

крамниця 
«Анастасі
я» 

смт. Кушугум, вул. 
Кірова, 137 

Іграшки 12 12 6 

5 Підприємець Бугрім 
Наталія 
Олександрівна; смт. 
Кушугум, вул. 
Клубна, 6а    

Бугрім 
Наталія 
Олександрі
вна 

магазин смт. Кушугум, 
перехрестя вулиць 
Кірова, 196 - 
Тельмана, 28 

Промислов
і товари 

272 200 2 

6 Підприємець Іванова 
Марина Миколаївна; 
смт. Балабине, 
вул. Урицького, 82 

Іванова 
Марина 
Миколаївна 

крамниця 
«Одяг» 

смт. Кушугум, вул. 
Кірова, 135-А 

Промислов
і товари 

30 25 2 

7 ПП «Торгівельна 
мережа  «Маркет 
Плюс»», м. Харків, 
вул. Довгалевского, 
95  

Мінак 
Тетяна 
Вікторівна 
т.05771798
89 

магазин смт. Кушугум, 
перехрестя вулиць 
Кірова, 196 - 
Тельмана, 28  

ТПП 350 230 10 

8 Підприємець 
Самченко Людмила 
Петрівна; смт. 
Кушугум,  
вул. Піонерська, 11 

Самченко 
Людмила 
Петрівна 

магазин смт. Кушугум, вул. 
Кірова 

ТПП 40 40 1 

9 СТ «АЮДАГ»;  
смт. Кушугум,  вул. 
Кірова, 143 

Білоконь 
Наталя 
Олександрі
вна 
т. 223-42-13 
т. 
8066715495
7 

магазин смт. Кушугум, вул. 
Пушкіна, 12 

ТПП 60 40 2 

10 магазин  
№ 26 

смт. Кушугум, вул. 
Кірова, 137 

ТПП 190 150 5 

11 Споживче 
товариство „Каір”; с. 
Біленьке, вул. 
Кооперативна, 2 

Капітоненк
о Ірина 
Миколаївна 
222-11-39 

магазин 
№ 14 

смт. Кушугум, вул. 
21-го Партз’їзду, 55, 
т. 223-51-60 

ТПП 152,5 54 1 

12 Підприємець Бугрім 
Наталія 
Олександрівна; смт. 

БугрімНата
лія 
Олександрі

Крамни-
ця«Дач-
ник» 

смт.Кушугум, вул. 
Кірова,141 

Промислов
і  
товари 

200 150 2 
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Кушугум, 
вул..Клубна,6,а 

вна 
223-45-42 

13 Підприємець 
Красова Оксана 
Андріївна; 
смт.Кушугум, 
пров. Плановий,10 

Красова 
Оксана 
Андріївна     
0957737567 

Магазин 
«Комісійн
ий»  
 

смт.Кушугум, 
вул..Кірова,143 

Промислов
і  
товари 

40 40 1 

14 Підприємець Носков 
Павло Віталійович; 
м.Запоріжжя,вул.Арт
ема,15 

Носков 
Павло 
Віталійови
ч 
0676123531 

Магазин 
«Больше-
вик» 
 

смт.Кушугум, вул. 
Кірова,143 

Промислов
і  
товари 

70 40 1 

15 Підприємець 
Циганок Вікторія 
Валеріївна; смт. 
Кушугум, 
вул..Партизанська,36 

Циганок 
Вікторія 
Валеріївна; 

магазин смт. Кушугум, вул. 
Партизанська,36 

ТПП 30 25 1 

 
Кіоски 
 
№ 
п/
п 

Назва суб’єктів 
підприємницької 
діяльності, 
юридична адреса 

П.І.Б. 
керівника, 
№ 
телефону 

Назва 
магазину 

Адреса магазину 
№ телефону 

Спеціаліз
ація 

Загаль
на 
площа 

у т. ч. 
торгі-
вельн
а 
площ
а 

Кіль-
кістьпрац
ю-ючих 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Підприємець 

Новосьолов 
Олександр 
Юрійович; м. 
Запоріжжя,  
вул. Флотська, 12 

Новосьолов 
Олександр 
Юрійович 

Кіоск смт. Кушугум, вул. 
Суміжна, 1 

продтовар
и 

18 12 1 

2 Підприємець 
Берестенко Світлан  
Валентинівна; смт  
Кушугум, вул  
Партизанська, 3а 

Берестенко 
Світлана 
Валентинів
на 

Кіоск смт. Кушугум, вул. 
Партизанська, 3 а  

продтовар
и 

12 8 1 

3 Підприємець Угляр 
Ірина Олександрівна; 
смт. Кушугум, пров. 
Перекопський, 3а  

Угляр 
Ірина 
Олександрі
вна 

Кіоск смт. Кушугум, вул. 
Леваневського, 117 

продтовар
и 

8 - 1 

4 Підприємець 
Буравченко Тетяна 
Василівна; смт. 
Кушугум,  
пров. Лісний, 7 

Буравченко 
Тетяна 
Василівна 

Кіоск смт. Кушугум, вул. 
Крупської, 46 

продтовар
и 

16 8 1 

5 Підприємець Бугрім 
Наталія 
Олександрівна; смт. 
Кушугум, 
вул. Клубна, 6а    

Бугрім 
Наталія 
Олександрі
вна 

Кіоск смт. Кушугум, вул. 
Кірова, 141 

продтовар
и 

24 16 2 

6 Підприємець 
СушкінаВалентина 
Дмитрівна; смт. 
Кушугум, вул. 
Шевченко/ 
Колгоспна, 92/ 16 

Сушкіна 
Валентина 
Дмитрівна 

кіоск смт. Кушугум, вул. 
Шевченко/ 
Колгоспна, 92/16 

продтовар
и 

30 25 1 

7 Підприємець 
Мальцев Володимир 
Васильович; смт. 
Кушугум, вул. 
Олімпійська, 31 

Мальцев 
Володимир 
Васильович 

Кіоск смт. Кушугум, вул. 
Червона, 2 

продтовар
и 

24 12 1 

8 Кіоск смт. Кушугум, вул. 
Весняна, 2  

продтовар
и 

24 24 1 

9       
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10 Підприємець 
Новикова Раїса 
Самуілівна; смт. 
Кушугум, вул. 
Молодіжна, 1-а 

Новикова 
Раїса 
Самуілівна 

Кіоск смт. Кушугум, вул. 
Молодіжна, 1-а 

продтовар
и 

12 8 1 

11 Підприємець 
Брановська Наталія 
Василівна; смт. 
Кушугум, вул. 
Радгоспна, 2 

Барановськ
а Наталія 
Василівна 

кіоск смт. Кушугум, вул. 
Радгоспна, 2 

продтовар
и 

12 8 1 

12 Підприємець Шичок 
Світлана 
Анатоліївна, смт. 
Кушугум, вул. 
Крупської, 88а 

Шичок 
Світлана 
Анатоліївн
а 

кіоск смт. Кушугум, вул. 
Крупської, 108 

продтовар
и 

12 12 1 

13 Підприємець 
Чернова Олена 
Тадіївна; смт. 
Кушугум, вул. 
Жовтнева, 24 

 Чернова 
Олена    
Тадіївна 
т. 97-43-46 

Кіоск смт. Кушугум, вул. 
Миру, 22 

продтовар
и 

12 12 1 

14 Підприємець 
Кожушана 
Валентина 
Кузьмівна; смт. 
Кушугум, вул. 
Першотравнева, 82 

Кожушана 
Валентина 
Кузьмівна 

Кіоск смт. Кушугум, вул. 
Першотравнева, 82 

продтовар
и 

12 12 1 

       

15 Підприємець 
Білоконь Наталія 
Олександрівна; смт. 
Кушугум, пров. 
Прорізний,34,а 

Білоконь 
Наталя 
Олександрі
вна 
т. 223-42-13 
т. 
8066715495
7  
 

Кіоск смт. Кушугум, вул. 
Кірова, центр 

квіти 30 24 1 

Кіоск смт. Кушугум, вул. 
Кірова, центр 

канцелярія
, іграшки 

15 15 1 

16 Підприємець 
Самченко Людмила 
Петрівна; смт. 
Кушугум,  
вул. Піонерська, 11 

Самченко 
Людмила 
Петрівна 

кіоск смт. Кушугум, вул. 
Кірова центр 

продтовар
и 

12 12 1 

17 Підприємець 
Стеблієвська Тетяна 
Ігорівна смт.Кушугум, 
вул.Степна,34 

Стеблієвсь
ка Тетяна 
Ігорівна 
0672948720 

кіоск смт.Кушугум,вул.Гог
оля,2,б 

овочі 12 2 2 

18 Підприємець 
Коріньок Сергій 
Вікторович 
смт.Балабине, 
вул.Червона,3 

Коріньок 
Сергій 
Вікторович 
0962011140 

кіоск смт.Кушугум,вул.Кір
ова,126 

продтовар
и 

30 24 1 

19 Підприємець 
Шелгунов Максим 
Леонідович  
Василівський район, 
с. Приморське, вул. 
Восточна,176 кв.2 

Шелгунов 
Максим 
Леонідович 
0962827898 

кіоск смт.Кушугум, 
вул.Комбайна,40 

продтовар
и 

30 24 2 

20 Підприємець Туінова 
Надія Василівна, смт. 
Кушугум,  
вул. Островська, 21 

Туінова 
Надія 
Василівна, 

кіоск смт. Кушугум,  
вул. Островська, 21 

продтовар
и 

30 24 1 
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Заклади громадського харчування 
№ п/п Назва суб’єкта 

підприємницької 
діяльності, 
юридична адреса 

П.І.Б. 
керівника, 
№ телефону 

Назва 
підприє
м-ства 

Адреса 
підприємства 
№ телефону 

Тип 
підприємст
ва 

Площа 
залу 

Кіль-
кістьпо
садо-
чних 
місць 

Кіль-
кість
прац
ю-
ючих 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Підприємець 

Новікова Галина 
Анатоліївна; 
смт.Кушугум , 
пров.Перекопський, 4 

Новикова 
Галина 
Анатоліївна 

„Людми-
ла” 
т. 223-
43-53 

смт. Кушугум, 
вул. 
Колгоспна, 1/2 

кафе 56 28 1 

2 Підприємець Іваннік 
Микола Петрович; 
смт. Кушугум, вул. 
Перемоги, 10 

Іваннік Лариса 
Володимирівна 
т. 223-41-09 

„Славут
ич” 

смт. Кушугум, 
вул. Кірова, 
135 

кафе 110 60 3 

3 Підприємець 
Юрченко Людмила 
Володимирівна;  смт. 
Кушугум, 
вул.Кірова,168 

Юрченко 
Людмила 
Володимирівна 

- смт.Кушугум, 
вул. 
Кірова/Тельма
на 196\28 

кафе 46 20 2 

4 Підприємець Гладиш 
Юрій 
Олександрович,смт.Б
алабине, 
вул.Садова,15 

Гладиш Юрій 
Олександрович 
0672669313 

«Мото-
дор» 

смт.Кушугум,в
ул. Гоголя  

кафе 82 35 1 

 
 
Підприємства побутового обслуговування   
№ п/п Назва суб’єкта 

підприємницької 
діяльності, 
юридична адреса 

П.І.Б. 
керівника, 
№ телефону 

Назва 
підприємс
тва 

Адреса 
підприємства 
№ телефону 

Види 
побутових 
послуг 

Загаль-
на 
площа 

Площа 
вироб-
ничихп
римі-
щень 

Кіль-
кістьпр
ацю-
ючих 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Підприємець 

Тарасенко Віктор 
Леонтійович; смт. 
Кушугум, вул. 21 
партз’їзду, 47 

Тарасенко 
Віктор 
Леонтійович 

Перукарня  смт. Кушугум, 
вул. Кірова, 
143  

Перукарські 75 65 3 

2 КП «Соцсфера», м. 
Запоріжжя, вул. 
Барикадна, 39 

Коваленко 
Анатолій 
Володимирови
ч 

КП  
«Соцсфера
» 

смт. Кушугум, 
вул. Кірова-
Тельмана 

Ритуальні 
послуги 

24 12 1 

3 Фізична  особа-
підприємець  
смт.Кушугум, вул. 
Кірова 137 

 Перукарня смт.Кушугум,в
ул. 
 

Перукар-ські 15 15 1 

4 Підприємець 
Сьомічев Михайло 
Михайлович  
т.0663807783 

Сьомічев 
Михайло 
Михайлович 

«Похорон-
не бюро» 

смт.Кушугум, 
вул..КіроваТел
ьмана 196\28 

Ритуальні 
послуги 

12 12 1 

 
Мережі аптек  

№ 
з/п 

Аптека чи аптечний 
кіоск,телефон 

Місцезнаходження П.І.Б. 
керівника, 
№ телефону  

Власник, 
Юридична адреса 
№ телефону 

1 2 3 4 5 
1  Приватне 

підприємство 
«Юста». 
- 

смт. Кушугум, вул. Кірова, 
буд.192 (приміщення 
Кушугумської міської 
поліклініки) - 

Поліщук В.В. Приватнепідприємство «Юста». 
69091, м.Запоріжжя, 
вул.Нижньодніпровська,2-в, кв.54 
Т.0676185307- 
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3.7.Характеристика територій, необхідних для подальшого розвитку 

населеного пункту, а також територій спільних інтересів суміжних 
територіальних громад 

Територіальний розвиток селища для потреб перспективного житлового та 
громадського будівництва обмежений недостатністю територіальних ресурсів в 
адміністративних межах селища. Обмежені можливості подальшого містобудівного 
розвитку селища на територіях , що обумовлено наявністю санітарно - захисних зон, 
необхідністю вилучення земель приватної власності, а також природоохоронними 
вимогами. Виходячи з територіальних можливостей, враховуючи містобудівну 
доцільність використання території та планувальні обмеження, генпланом 
пропонується освоєння нових ділянок за межами селища та освоєння окремих 
вільних ділянок серед існуючих територій. 

Смт. Кушугум у містобудівному плані – населений пункт із сформованою 
внутрішньою функціональною структурою. Генеральним планом селища 
передбачено нові території житлової садибної забудови, яка розташована на вільних 
територіях. 

Житлова зона формується з існуючих і перспективних житлових територій. 
Території нової житлової забудови планується розвивати у західному напрямку. На 
розрахунковий етап території нової житлової забудови формуються кварталами 
садибної забудови з об’єктами торгівельно-побутового обслуговування. 

Наявні виробничі території залишаються в своїх межах як на існуючій  
території селища, так і  на приєднуваній. 

Для формування та завершення архітектурного ансамблю забудови селища 
проектним рішенням передбачається встановлення малих архітектурних форм, 
облаштування території, її благоустрій та озеленення. 

Благоустрій включає в себе заходи з облаштування території для проведення 
масових громадських заходів, автостоянок, чіткого прокладання проїздів з твердим 
покриттям і пішохідних доріжок, упорядкування прилеглих територій. Біля будівель 
громадських центрів та на територіях загального користування встановлюються 
лави для відпочинку, вази з квітами, урни, світильники паркового типу. Територія 
перед громадськими будівлями озеленюється та облаштовується. 

Генеральним планом озеленені території за функціональною містобудівною 
ознакою поділяються на озеленені території загального користування, озеленені 
території спеціального призначення. 
 

3.8.Пропозиції щодо розширення межі населеного пункту. 
Нова межа населеного пункту смт. Кушугум 3апорізького району 3апорізької 

області запроектована з урахуванням існуючого стану використання території. 
Проектні межі населеного пункту смт. Кушугум враховують інтереси власників 
земельних ділянок, землекористувачів та територіальної громади. 

У Проекті визначаються функціонально взаємопов'язані території (земельні 
ділянки), що використовуються для розміщення житлового та культурно-побутового 
будівництва, а також об'єктів виробничого призначення, створення систем 
інженерного обладнання і благоустрою, забезпечення санітарно-гігієнічних та 
рекреаційних умов, ведення особистого селянського господарства, інших потреб. 
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Загальна площа населеного пункту визначається з урахуванням потреби населення в 
додатковій площі для розвитку особистих селянських господарств, індивідуальної та 
промислової забудови, зон відпочинку тощо. 

За результатами проведених підготовчих робіт загальна проектна площа 
населеного пункту складає 2332,07 га. Проектом пропонується включити в межі 
населеного пункту 1835,77 га земель за рахунок територій Кушугумської та 
Балабинської селищних рад Запорізького району Запорізької області. 

Із північної сторони передбачено включення в межі смт. Кушугум незначних 
площ з метою приведення їх у відповідність до відомостей Державного земельного 
кадастру про кадастрове зонування земель. Розширення меж у північному напрямку 
здійснюється за рахунок території Балабинської селищної ради Запорізького району 
Запорізької області (за проектом формування території і встановлення меж 
Балабинської селищної ради народних депутатів 3апорізького району, розробленим 
3апорізькою філією Інституту землеустрою та затвердженим розпорядженням 
представника Президента України у Запорізькій райдержадміністрації Запорізької 
області від 18.05.1993 № 277).  

Із західної сторони до нових меж смт. Кушугум приєднуються: частина 
земель Придніпровської залізниці, які розташовані на території Кушугумської 
селищної ради; землі ДП «Запорізьке лісомисливське господарство» (плавневі ліси); 
акваторія річки Кушугум, Каховського водосховища, озер Закитне, Орлянське, 
Лебедки, проток Мирошник, Рибацька, Французька, Дурна, Три сестри, Галини ями; 
заболочені землі, територія санаторію-профілакторію "Райдуга" ПАТ Мотор Січ". 
Відповідно до затвердженого нового генерального плану смт. Кушугум ці території 
планується використовувати для розвитку водного і зеленого туризму, відпочинку 
громадян. Землі Придніпровської залізниці, а саме залізничні станції з прилеглими 
дорогами та захисними зонами стають невід'ємною частиною транспортної 
інфраструктури селища з перспективами розвитку при державному та 
інвестиційному фінансуванні. 

Із південної сторони до нових меж смт. Кушугум включаються землі 
існуючих садових товариств, які генеральним планом передбачено використовувати 
як землі житлової забудови. До нових меж увійшли урочище Сухе зі струмком та 
землі запасу лісогосподарського призначення, які планується використовувати як 
територію зелених насаджень загального користування. Земельну ділянку пл. 10 га 
для ведення фермерського господарства, що перебуває у постійному користуванні, 
планується в майбутньому використовувати як територію рекреаційного 
призначення. 

3і східної сторони до нових меж смт. Кушугум приєднуються земельні 
ділянки існуючих господарських будівель та дворів, складів, інших виробничих 
територій, земельні ділянки, що перебувають у приватній власності громадян для 
будівництва житлових будинків (за межами населеного пункту), ведення особистого 
селянського господарства, землі запасу та резервного фонду сільськогосподарського 
призначення, існуюче кладовище. Відповідно до генерального плану смт. Кушугум 
ці території в майбутньому планується використовувати для будівництва житлових 
будинків садибного типу, громадського центру, виробничих об'єктів. Кладовище, 
що знаходиться за існуючими межами смт. Кушугум, планується розширити за 
рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення (пасовища). 
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Генеральним планом також передбачено, що землі сільськогосподарського 
призначення, які перебувають в межах санітарно-захисних зон цвинтаря та 
виробничих об'єктів, стануть територіями зелених насаджень спеціального 
призначення відповідно до вимог п. 5.13 ДСП 173-96. 

 
3.9.Опис перспективної планувальної структури та функціонального 

зонування 
Перспективна планувальна структура селища композиційно підпорядковане 

планувальній структурі, що склалася, а також розташуванню територій під нову 
сельбищну, виробничу забудову. 

Незначні за площею території нової житлової забудови з об’єктами 
торговельно-побутового обслуговування плануються на запроектованих територіях 
узахідній частині селища в нових межах.  

Сельбищна зона складається з територій об’єктів культурно-побутового 
призначення та територій житлової забудови. 

Формування одного громадського центру в селищі практично завершено. 
Передбачаєтся новий громадській центр.  

Житлова забудова селища складається переважно із садибної і 
богатоквартирної забудови. Території багатоквартирної забудови залишаються в 
існуючих межах.  

Виробнича зона включає в себе не тільки об’єкти виробництва, а також 
об’єкти комунально-складського і комерційного призначення. 

Громадські центри первинного рівня обслуговування розміщуються серед 
кварталів існуючої і нової житлової забудови, а також передбачається розміщення 
об’єктів культурно-побутового обслуговування, торгівлі та інших видів 
підприємницької діяльності, фізкультурно-оздоровчих та спортивних споруд у 
складі території. 

Ділянки громадських центрів мають зручні транспортні та пішохідні зв’язки 
з існуючою забудовою. 

Враховуючи радіуси обслуговування населення установами культурно-
побутового обслуговування, проектним рішенням в нових житлових районах 
передбачається розмістити необхідні об’єкти обслуговування, у яких існує потреба. 
 

3.10.Характеристика територій та визначення заходів щодо їх освоєння, 
у тому числі: 

проблемні території та умови їх реабілітації; 
території пріоритетного розвитку та умови їх освоєння. 
Проблемні території: 
1. Територія плавней. 
Генпланом передбачено регенерація цих територійза сучасними 

технологіямиіз залученням інвестицій. 
2. Територія двох існуючих діючих кладовищ. С3З кладовищ 300 м накриває 

житлову забудову, що порушує санітарні норми. 
Генпланом на розрахунковий період передбачено закриття кладовищ зі 

зменшенням С3З до 100 м через 20 років після останнього захоронення. 
Першочерговим заходом для скорішого вирішення цієї проблеми проектом 
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передбачено виділення території для нового кладовища у південної частині селища 
в проектних межах. 

Території пріоритетного розвитку: 
1.Новий громадський центр - забудова. 
2. Територія парку у складі громадського центру. Розвиток рекреаційних 

здібностей паркової території. 
3. Території житлової забудови існуючі та проектні. 
4.Територія комунально-складських підприємств сучасної логістики. 
Вигідне географічне положення та наявність зручних транспортних зв’язків 

визначає інвестиційну привабливість території селища, а аналіз інвестиційних 
пропозицій свідчить про бажання освоєння цих територій. Сукупність позитивних 
факторів створює умови для успішного розвитку території, покращення умов 
проживання та створення робочих місць. 

Смт. Кушугум у містобудівному плані – населений пункт із сформованою 
внутрішньою функціональною структурою. Генеральним планом території селища 
передбачено освоєння нової території для житлової забудови і об’єктів 
обслуговування, торгівлі та інших видів підприємницької діяльності.  

 
3.11.Пропозиції щодо формування системи громадських центрів 
Головний громадський центр селища на даний час практично сформовано. 

Окремі заклади громадського обслуговування розташовані дисперсно по території 
селища, але досить компактно. Містобудівною документацією зв’язку з 
виникненням нових житлових утворень в південній та північній частині селища на 
вільній від забудови території передбачається будівництво центрів громадського 
обслуговування. 
 

3.12.Обсяги житлового будівництва. 
Генпланом передбачено пріоритетний вид житлової забудови - садибна 

житлова забудова. Об`єми нового будівництва на розрахунковий період складають 
223440 м2 житла. Житлова забезпеченість на одну особу складе 22 м2. 
 

3.13.Напрями розвитку вулично-дорожньої мережі, транспорту, 
інженерної інфраструктури 

Смт. Кушугум має достатньо потужний транспортний зв’язок з мережею 
автодоріг Запорізької  області. 

Проектні заходи щодо розвитку транспортної інфраструктури смт. Кушугум 
намічені виходячи із проектних рішень щодо розвитку житлової, громадської, та 
виробничою забудови селища. Прийнято до уваги деякі позиції попереднього 
генерального плану, поточні плани будівництва, діючі програми розвитку тощо. 

Особливим завданням до генерального плану є врахування будівництва нової 
ділянки автодороги районного значення у напрямку садівничих товариств від 
магістралі Харків - Сімферополь, щоб зменшити навантаження на центральну 
головну вулицю селища влітку. Це дасть в майбутньому можливість вивести 
транзит вантажного транспорту з селища, що сприятливо позначиться на стані 
покриття вулиць і доріг в селищі і скоротить можливу кількість ремонтів 
дорожнього полотна. 
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Проектні рішення базуються на діючих нормативах ДБН 360-92**, ДБН 
В.2.3-5-2001. 

Внутрішнє транспортне обслуговування смт. Кушугум передбачається 
здійснювати за допомогою автомобільного, автобусного транспорту та маршрутних 
таксомоторів. 

Планувальна структура вуличної мережі в селищі запроектована у вигляді 
єдиної системи з урахуванням функціонального призначення окремих вулиць і 
доріг, інтенсивності транспортного, пішохідного руху, архітектурно-планувальної 
організації території і характеру забудови, вимог щодо охорони навколишнього 
природного середовища, існуючих магістральних інженерних мереж і забезпечує: 

-зручні зв’язки сельбищної зони з виробничою зоною, комунальними 
територіями і зоною відпочинку; 

-необхідні швидкості руху; 
-безпеку руху пішоходів і транспортних засобів. 
Основні параметри плану, поперечного і поздовжнього профілю вулиць 

прийнято відповідно до рекомендацій ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги 
населених пунктів». 

Для садибної забудови власний автотранспорт розміщується безпосередньо 
на садибній ділянці за рахунок будівництва як окремих гаражів так і вбудовано-
прибудованих. Розміщення гаражів передбачається переважно  по лінії забудови або 
в глибині ділянки. В житловій забудові зберігання легкових автомобілів має 
здійснюватись в окремо розташованих гаражах найпростіших типів, а також на 
відкритих автостоянках, розміщених на непридатних під іншу забудову ділянках. 
Віддаленість гаражів і автостоянок постійного зберігання автомобілів не повинна 
перевищувати 800 метрів від місця проживання власника. 

Перед в’їздом на ділянку гаражів або на автостоянку постійного зберігання 
автомобілів повинні влаштовуватися майданчики накопичення транспортних 
засобів з розрахунку не менше 10% кількості авто, які прибувають на стоянку в 
годину «пік». 

Проектні заходи розвитку транспортної інфраструктури на  I етап  
(7 років) по напрямкам: 
1.Вулично - дорожня мережа.  
- удосконалення існуючого покриття відповідно категорії вулиць доріг в 

існуючих та проектних  межах міста; 
- реконструкція існуючих вулиць та доріг із заміною існуючого асфальтового 

покриття, яке знаходиться в незадовільному стані, та улаштування нового 
асфальтобетонного на ґрунтових та щебеневих дорогах; 

- будівництво об’їзної дороги районного значення. Кількість смуг руху-2, 
ширина проїзджої частини - 7,5 м. 

2. Мережа пасажирського  транспорту. 
Транспорт представлений автобусами, маршрутками і електричками.  
 
3.14.Заходи з інженерної підготовки та захисту територій від небезпечних 

геологічних та гідрогеологічних процесів, організація відведення поверхневих 
вод. 
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Згідно схеми інженерно-геологічного районування України смт. Кушугум 
відноситься до території підвищеної складності будівельних умов освоєння. 

Підземні води у відношенні до бетону мають сульфатну агресивність. 
Ґрунтові умови проектованої території характеризуються найбільшою 

вірогідністю розвитку II типу просадності. 
Крім того можливість підтоплення спостерігається на значній частині 

території селища в прибережній зоні. 
Проектні рішення 
Інженерна підготовка та захист території здійснюється з метою підготовки 

будівництва об’єктів культурно-побутового призначення, громадського 
обслуговування населення, житлової, комунальної забудови, вулиць, доріг, споруд, 
малих архітектурних форм, тощо. 

Передбачається реконструкція та поліпшення стану існуючих доріг із 
заміною щебеневих та ґрунтових покриттів. Нові проектні вулиці передбачаються  з 
асфальтобетонного покриття. 

До складу заходів з інженерної підготовки території у відповідності з 
природними умовами, на ділянках запланованої і перспективної забудови (в ув’язці 
з існуючою) необхідно влаштовувати вертикальне планування з метою ліквідації 
безстічних ділянок та забезпечення нормативних, стосовно водовідведення, ухилів. 
Відведення поверхневих вод з територій кварталів індивідуальної забудови 
пропонується відкритою водовідливною мережею з влаштуванням труб у місцях 
пересіченняїх з вулицями та проїздами. Першочерговими заходами для захисту від 
підтоплення рекомендується упорядкування та підтримання в належному стані 
існуючого поверхневого водовідводу. Комплекс додаткових заходів для захисту від 
підтоплення включає:  

- підбір спеціальних фундаментів для споруд;  
- додаткову гідроізоляцію підземних частин будинків і споруд;  
- для вибору конкретних конструктивних заходів під кожний об’єкт 

будівництва або реконструкції необхідно попередньо виконувати індивідуальні 
інженерно-геологічні вишукування; 

- влаштування пристінних дренажів; 
- захист від підтоплення шляхом упорядкування та підтримки в належному 

стані існуючого поверхового водовідводу; 
 - організація відводу поверхніх вод з території відкритою системою каналів 

та закритою дощовою каналізацією,скидання стоків через очисни відстійники в  яри 
та поди. 
 

3.15. Пропозиції щодо охорони навколишнього природного середовища, 
подолання та запобігання проявів негативних природно-техногенних факторів 
для поліпшення життєвого середовища. 

Заходи з охорони атмосферного повітря від забруднення та захисту від 
шуму передбачають: 

- озеленення санітарно-захисних смуг у відповідності до вимог ДСП 173-96; 
- подальше озеленення селища для покращення мікрокліматичних умов та 

комфортності проживання населення: 
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- посилення нагляду та контролю за дотриманням якості води в зонах 
водозабору; 

- створення водоохоронних зон, спрямованих на запобігання забрудненню, 
засміченню та виснаженню водних ресурсів; розробка проектів прибережних 
захисних смуг; 

- запобігання скиду неочищених господарсько-побутових стічних вод і 
збільшення ефективності їх очищення; 

- організацію каналізування дощових стоків з подальшим їх очищенням на 
спорудах очищення дощових стоків; 

Заходи з санітарного очищення селища. 
Пропозиції з санітарного очищення смт. Кушугум передбачають: 
- розробку «Схеми санітарного очищення та прибирання території смт. 

Кушугум та втілення рекомендацій, визначених у вищезазначеній Схемі; 
-  зменшення кількості твердих побутових відходів, що утилізуються на 

полігоні, шляхом впровадження роздільного збору сміття та розширення мережі 
пунктів прийому вторинної сировини;  

-  оновлення контейнерного господарства з влаштуванням укрупнених 
контейнерних майданчиків згідно вимог санітарно-гігієнічних нормативів; 
оновлення парку сміттєвозів з врахуванням схеми роздільного збору сміття. 

Першочергові заходи з охорони навколишнього середовища:  
- розробити проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж 

територій санітарно-захисних зон комунальних та промпідприємств  (п.5.14 ДСП 
173-96); 

- розробити проект землеустрою щодо організації і встановлення меж територій 
земель водного фонду та водоохоронних зон (прибережної захисної смуги). 

 
3.16.Пропозиції щодо збереження та охорони нерухомих пам’яток 

культурної спадщини, територій, що мають статус земель історико-
культурного призначення 

В смт. Кушугум розташована пам'ятка історії місцевого значення - меморіал. 
На 16 стелах записані імена тих, хто загинув, захищаючи селище Кушугум від 
німецько-фашистських загарбників. 

В селищі Кушугум є ще один пам’ятник загиблим воїнам. Знаходиться він по 
вул. Жеріхова і вул. Тяпкова. Пам’ятник був поставлений двом льотчикам, які свій 
палаючий літак, ціною власного життя, відтягнули від селища, рятуючи жителів.  

Пам'ятник воїнам-автомобілістам (охоронний номер 1486), розташований на 
розвилці Кушугум-Балабине, занесений до Списку пам’яток історії та культури 
Запорізької області рішенням виконкому Запорізької обласної ради народних 
депутатів від 22.12.1982 № 580; 

На території селищної ради є пам’ятки історії та культури IV тис. до н.е. і I 
пол.. ІІ тис. до н.е. Це 3 курганні могильники: №№ 4019, 4020, 387: 

№4019 – за 3кмна схід від північно-східного краю селища – два земляні 
насипи висотою 0,5 м. і 1,5 м d 17 м і 40 м; 

№4020 – за 2км на схід від південно-східного краю селища – шість земляних 
насипів висотою від 0,3м до 1,2м, d 18 м до 24 м;  
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№387 – за 1,5км на схід від селища – чотири земляні насипи від 0,5м до 5,5м 
d від 14м до 46м.  

Пам’ятки культурної спадщини взяті на державний облік відповідно до 
Закону Української PCP «Про охорону і використання пам’яток історії та 
культури». Відповідно до ст. 34 Закону України «Про охорону культурної 
спадщини» землі, на яких розташовані пам’ятки, належать до земель історико-
культурного призначення, включаються до державних земельних кадастрів, планів 
землекористування, проектів землеустрою, іншої проектно-планувальної та 
містобудівної документації. 

Згідно з ст. 17 Закону України «Про охорону культурної спадщини» пам’ятки 
археології, землі, на яких вони розташовані, є державною власністю. 

Відповідно до ст. 37 зазначеного Закону будівельні, меліоративні, шляхові та 
інші роботи, що можуть призвести до руйнування, знищення чи пошкодження 
об’єктів культурної спадщини, проводяться тільки після повного дослідження цих 
об’єктів за рахунок коштів замовників зазначених робіт. 

 
3.17. Пропозиції щодо встановлення режиму використання територій, 

визначених для майбутніх містобудівних потреб. 
Ділянки під майбутню житлову забудову чітко інтегруються в планувальну 

структуру селища. 
У разі виникнення потреби в межах існуючих ділянок перебудови старих або 

будівництва нових об’єктів, необхідно передбачати заходи щодо розміщення 
об’єктів в межах земельної ділянки згідно плану зонування території населеного 
пункту. 

Ділянки під капітальну забудову повинні мати відмітки не менше ніж 2,5 м 
від рівня ґрунтових вод, ділянки під площинні спортивні споруди, парки, сквери – 
не менше 1,0 м. 
 

3.18.Рекомендації щодо розроблення плану зонування території або 
черговості виконання плану зонування її окремих частин та детальних планів 
територій 

На підставі генерального плану розроблений план зонування населеного 
пункту. На підставі затвердженого генерального плану населеного пункту та плану 
зонування території подальшим етапом розробки містобудівної документації на 
місцевому рівні є «Детальний план території». 

Територія,на якій рекомендовано розроблення детального плану: 
1.Територія громадського центру селища з урахуванням потреб об`єднаної 

територіальної громади. 
 
3.19.Розрахункові показники та заходи щодо розвитку: 
3.19.1. Житлового будівництва 
Проектним рішенням нове житлове будівництво передбачається здійснювати 

відповідно до структури житлової забудови. 
Загальна кількість нового житла на кінець першого розрахункового етапу (5 

років) становитиме 1676квартир. 
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3.19.2.Системи громадських центрів. 
Головний громадський центр селища на даний час практично сформовано. 

Окремі заклади громадського обслуговування розташовано дисперснона території 
селища, але досить компактно. Містобудівною документацією, в зв’язку з 
виникненням нових житлових утворень у південній та північній частині селища на 
вільній від забудови території передбачається будівництво центрів громадського 
обслуговування. 

 
3.19.3.Соціальної інфраструктури державної та комунальної власності 

(об’єктів освіти, медичного забезпечення, культури та спорту, а також місць 
поховань, пожежних депо тощо), які забезпечують соціально-гарантований 
рівень життя згідно з державними будівельними нормами або встановленими 
цільовими показниками з урахуванням особливостей населеного пункту. 
 
Розрахунок необхідної місткості установ та підприємств обслуговування населення 
на розрахунковий строк 
№п\п  

Назва установ та 
підприємств 
обслуговування 

 
Одиниці 
виміру 

 
Нормативні показники 
 

Існуючий 
стан 

 
Розрахунковий 
період (2030р.) 

Норма 
на 1 тис.осіб 
населення 
 
 

Всього 
по нормі  

Наявність 
на 2015р. 

Всього 
необхі
дно по 
нормі 

Додатк
ово до 
норми  

1                 2 3 4 5 6 7 8 
1 Дитячі дошкільні 

заклади 
місць 85% дітей 

дошкільного 
віку 

341 268 511 243 

2 Загальноосвітні 
школи I - III 
ступенів (з 
урахуванням дітей 
шкільного віку 

місць 100% дітей до 
15 років 

926 1007 1389 382   -- 

3 Лікарня ліжок 6,9-7,6 70 124 105    - 
4  Поліклініка  Відвідувачів/ 

зміну 
24 241 277 363 86 

5 Станція швидкої 
допомоги 

Об’єкт 
Автомобіль 

1/10 тис. осіб 1 
1 

1 
3 
 

1 
2 

  -- 

6 Аптека Об’єкт 0,09 1 12 2 -- 
7 Будинок 

культури 
Місць 
відвідування 

15-20 200 600 300 -- 

8 Відділення 
зв’язку 

Об’єкт 0,16 2 3 3 -- 

9 Пожежне депо  Об’єкт 
Пожежна 
машина + 
спецавто 
 

1 на  4 тис. 
осіб 

2 
    5+1 

1 
2+2 

3 
7+1 

2 
3+1 



39 
 

10 
 

Кладовище  га 0,24 2,4 13,2440 3,6 -- 

 
Проектні пропозиції: 
- У міру зростання чисельності населення відстежувати демографічний 

склад і, в разі збільшення потреби, в місцях дитячих дошкільних закладів, 
передбачити будівництво нового дитячого садка згідно рішень генерального плану. 
Можлива також реконструкція з розширенням існуючих дитячих садків. 

- У міру зростання чисельності населення відстежувати демографічний 
склад і, в разі збільшення потреби, в місцях шкільних закладів, передбачити 
реконструкцію з розширенням існуючих шкіл. 

Для розвитку селища потрібно залучення державних та приватних 
інвестицій, що буде сприяти подальшому розвитку промислової бази та 
господарського комплексу, як наслідок збільшить зайнятость населення у цих 
сферах. 

Міські кладовища. 
На території міста розташовані два кладовища.  
Після припинення нових захоронень та завершення кладовищного періоду 

(15-20років) слід розглянути можливість скорочення санітарно-захисної зони (СЗЗ) 
закритих кладовищ до 100м. При цьому, необхідно оформлення відповідного 
висновку згідно з п.3.12 ДСанПіН 2.2.2.028-99; п.п. 5.7-5.9 ДСП 173-96. 

Можливість розміщення перспективної забудови на зазначених територіях 
слід розглядати лише після отримання відповідного висновку державної санітарно-
епідеміологічної експертизи про скорочення СЗЗ від кладовища (на безстроковий 
період) у визначеному чинним законодавством порядку (п.п.5.7-5.9ДСП173-96). 

Генпланом передбачається будівництво нового кладовища у західної частині 
селища. 

Об'єкти та місця утилізації побутових відходів. 
Вивіз побутових відходів здійснюється за договором з ТОВ "Гранік". 
Перспективні заходи структурної перебудови санітарної очистки селища 

передбачають поступовий перехід до промислової переробки ресурсноцінних 
відходів, отриманих на базі організації роздільного сбору твердих побутових 
відходів. 
 

Пожежне депо. 
В смт. Кушугум розміщено пожежне депо, яке має 2од. автоцистерн та 1од. 

спецавтомобілів. На перспективу генеральним планом передбачено збільшення 
парку до 3 од. пожежних машин та 1од. спецавтомобіля. 
 

3.19.4.Озеленених територій загального користування, ландшафтно-
рекреаційних територій населеного пункту 

Генеральним планом озеленені території за функціональною містобудівною 
ознакою поділяються на озеленені території загального користування, озеленені 
території спеціального призначення. 

Озеленені території загального користування 
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Згідно з містобудівними нормативами для чисельності населення у 9900 осіб 
при нормі 10 м²/особу (кліматична зона ІІІ-Б1) площа озеленених територій повинна 
становити 9,9000 га. Площа озеленених територій загального користування у селищі 
складає 0,3254 га. 

У зв’язку з перспективним розвитком селища генеральним планом 
передбачено впорядкування існуючих зелених насаджень загального користування, 
а також збільшення площі зелених насадженьдо 428.43 га,що покращить санітарно-
гігієнічні умови проживання і відпочинку мешканців селища та подорожніх. 

Озеленені території спеціального призначення 
Зелені насадження спеціального призначення висаджуються в прибережних 

захисних смугах та санітарно-захисних зонах від виробничих територій, на території 
виробничих підприємств, вздовж ПЛ високої напруги, на вулицях. 

На момент розроблення документації зелені насадження існують на 
житлових вулицях і бульварах селища. Пропонується організувати та озеленити, де 
це можливо, санітарно-захисні та охоронні зони від існуючих підприємств, ЛЕП, 
автодороги.  

Наявність території для облаштування перелічених об’єктів робить 
можливим широке застосування прийомів ландшафтної архітектури і дизайну, 
великого асортименту дерев, кущів, квітів, газонних трав, притаманних для степу, 
що забезпечить належне рекреаційне використання територій. 
 

3.19.5.Вулично-дорожньої мережі за її категоріями з виділенням ділянок 
нового будівництва та реконструкції, визначення загальної її щільності та для 
кожної категорії магістральних вулиць окремо, будівництво транспортних 
розв’язок, організації системи міського та зовнішнього транспорту. 

Проектні заходи щодо розвитку транспортної інфраструктури смт. Кушугум 
намічені, виходячи із проектних рішень щодо розвитку житлової, громадської, 
промислової забудови селища. Прийнято до уваги деякі позиції попереднього 
генерального плану, поточні плани будівництва, діючі програми розвитку тощо. 

Проектні рішення базуються на діючих нормативах ДБН 360-92**, ДБН 
В.2.3-5-2001. 

Вулично-дорожня мережа 
Пропозиції генерального плану щодо розвитку вулично-дорожньої мережі 

пов’язані з майбутнім розташуванням районів нової житлової, промислової 
забудови, а також з необхідністю проведення реконструктивних заходів для 
покращення швидкості та безпеки руху транспорту та пішоходів. 

Для формування територій нової житлової забудови, промислових 
підприємств пропонується прокласти нові ділянкі житлових вулиць. 

Класифікацію вулично-дорожньої мережі наведено на кресленні «Схема 
вулично-дорожньої мережі, міського та зовнішнього транспорту», М 1:5000. 

На розрахунковий період 20років: 
Загальна довжина головних вулиць                                - 46,920 км. 
Відповідно щільність головних  вулиць                         - 2,008 км/ км2. 
Всього передбачено побудувати головних вулиць      - 18,855 км. 
Реконструювати головних вулиць                                  - 15,181 км. 

Пасажирський  транспорт 
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На перспективний розвиток не передбачені нові маршрути руху 
внутрішнього автобусного транспорту. 

На розрахунковий період 20років: 
Загальна довжина автобусної  мережі        - 17,57 км; 
Щільність автобусної мережі                  - 0,76 км/км2 
Перевезення пасажирів на розрахунковий строк забезпечить орієнтовно 

8-10 автобусів малої та середньої місткості. 
Генеральним планом пропонується доповнити новими маршрутами до 

нового мікрорайону садибної забудови з урахуванням пішохідної доступності. 
Вантажний транспорт 
Розрахунок парку вантажних автомобілів прийнято – 29 авт. на 1000 

мешканців. Згідно цього показника, загальна кількість вантажних автомобілів 
на розрахунковий період становитиме 287 автомобілів. Зберігання та 
обслуговування вантажного транспорту виконуватиметься на території 
існуючих автотранспортних та проектних промпідприємств. У випадку 
необхідності нове АТП може бути розміщене у промислово-комунальній зоні. 

Зовнішній транспорт 
Основними заходами щодо розвитку пасажирських перевезень на 

зовнішніх напрямках є: 
- покращення рівня обслуговування пасажирів на міжміських та 

приміських автобусних маршрутах за рахунок впровадження сучасних 
інформаційних технологій; 

- оновлення та збільшення кількості рухомого складу. 
 

3.19.6.Інженерної інфраструктури за видами 
3.19.6.1. Водопостачання 
1.Існуючий стан 
Водовідведення та водопровідна мережа розгалужена та повністю забезпечує 

потреби громади, але через тривале використання зношеність становить майже 70% 
та потребує заміни. На даний момент ведуться роботи з цілодобового постачання 
мешканцям селища питної води. 

Водопостачання смт. Кушугум здійснюється від водогону діаметром 300 мм 
з м. Запоріжжя. 

2.Проектні рішення 
Основні заходи щодо вдосконалення і розвитку системи водопостачання: 
- для забезпечення господарсько-питних та протипожежних потреб району 

нової житлової забудови передбачити влаштування об’єднаної кільцевої мережі 
господарсько-питного та протипожежного водопостачання з введенням води в 
кожну будівлю; 

- передбачити підключення проектної мережі централізованого водопроводу 
до існуючих мереж господарсько-питного водопостачання селища. 

Гідравлічний розрахунок мереж водопостачання буде виконано на 
подальших стадіях проектування (стадія «Проект» і «Робоча документація»). 
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Розрахунок водопостачання та водовідведення 

Групи споживачів 

Кількість, тис. 
чол. 

Норма, 
л/добу 

Об’єм, 
тис.м3/добу 

Існуюча Існуюча 

Нова 
забудова 
(7років) 

Розрах
ункови
й 
період 
(20 р.) 

   
Розраху
нковий 
етап 
(7років)  

Розрахунк
овий етап  
(20 р.) 

Господарсько-питні витрати 
населення 

   

Забудова з місцевими 
водонагрівачами 
 

0,737 235 0,173 
0,822  1,297 0,193 0,304 

 - макс. доба  
 

 6,144 
0,365 0,365 

Невраховані, 10% до 
господарсько-питних витрат 

 
 

 0,614 
0,024 0,036 

Промпідприємства:    
 

- вода питної якості 20% від  
господарсько-питного 
водоспоживання 

 
438,25тис. 
м2 

 0,905 
0,065 

РАЗОМ ( із  новою забудовою)   1,164 
Стічні води:    
РАЗОМ 
 

 
 

 0,176 
0,12 0,176 

РАЗОМ ( із  новою забудовою)   0,176 

 
Примітка: Наведені показники підлягають уточненню при розробці 
(коригуванні) галузевих схем водопостачання та водовідведення. 

 
В смт. Кушугум існує об'єднана система питного, виробничого та 

протипожежного водопроводів. Пожежогасіння ведеться із існуючого господарчо-
питного трубопроводу зі збільшенням тиску в мережі. 
  Витрати води на пожежогасіння складаються із витрат на внутрішнє і 
зовнішнє пожежогасіння: 
- Зовнішнє пожежогасіння:  
Q    = 2 пожежі х 15л/с  = 30л/с = 108 м3/год. 
Q   = 108м3/год.х 3год. = 324м3  
- Внутрішнє пожежогасіння:  
 Q    = 2струм. х 5л/с  = 10л/с = 36 м3/год. 
 Q   = 36м3/год.х 3год. = 108м3 
Загальний обсяг води на пожежогасіння: 
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            324 + 108 = 432м3 
 

3.19.6.2.Водовідведення 
Існуючий стан. 
За допомогою напірної каналізації та каналізаційної насосної здійснюється 

водовідведення на каналізаційні очисні споруди, які знаходяться за межами селища, 
на землях м. Запоріжжя. 

Планові роботи по каналізаційному господарству міста на період 7 років: 
1. Реконструкція зі збільшенням довжини каналізаційної мережі не 

каналізованих садибних ділянок на 3,65км. 
2. Будівництво нової  приймальної  камери КНС: 
- будівництво двох напірних колекторів від КНС до очисних споруд; 
- заміна насосних агрегатів КНС селища СМ 200-150-500 – 2шт. 
3. Капітальний ремонт всіх споруд із заміною всієї зношеної арматури і 

фасонних частин: 
- заміна всіх металоконструкцій; технологічного обладнання; 
- реконструкція старої насосної станції КОС із заміною всього обладнання; 

заміна  самопливного колектора на напірний у дві нитки. 
4. Неканалізовані садибні забудови мають централізоване водопостачання. 

Заплановано каналізування садибних ділянок, які її не мають, до 2019 року - 
реконструкція зі збільшенням довжини каналізаційної мережі на 3,65км. 

 
3.19.6.3. Теплопостачання 

Існуючий стан. 
З початку 90-х років громада селища відмовилася від послуг КП «Теплові 

мережі» з постачання гарячої води. Тому при виконання проекту модернізації 
тепломеханічного обладнання КП «Теплові мережі» відсутні заходи щодо системи 
підігріву води. Населення отримує гарячу воду від системи газопостачання та 
електропостачання. 

Проектні рішення 
План перспективного розвитку підприємства не передбачає заміну 

теплогенеруючого обладнання, перехід на альтернативне паливо та реконструкцію 
котельні. 

 
3.19.6.4. Газопостачання 
Існуючий стан 
Газопостачання смт. Кушугум передбачено на базі природного газу. 
У зв’язку з відсутністю в смт. Кушугум промислових потреб газу і орієнтації 

на використання для джерел теплопостачання рідкого палива, газопостачання 
селища використовується тільки для комунально-побутових потреб. У дитячих 
закладах,  об’єктах охорони здоров’я та на підприємствах громадського харчування 
для приготування їжі та для інших потреб використовується електроенергія. 

Таким чином, при наявності централізованого теплопостачання в смт. 
Кушугум газ споживається при приготуванні їжі в житлових будинках. 

Проектні рішення 
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На території смт. Кушугум передбачається подальший розвиток одно - і 
багатоквартирного житлового сектору, будівництво громадських будівель за 
рахунок освоєння нових майданчиків та завершення будівництва об’єктів. 

Виходячи з перспективи розвитку селища, витрати газу по видах споживання 
визначені з урахуванням забезпеченості: 

індивідуальної садибної житлової забудови – опалюванням та гарячим 
водопостачанням; 

багатоквартирної житлової забудови – опалюванням та гарячим 
водопостачанням; 

громадських споруд – опаленням та гарячим водопостачанням. 
 

3.19.6.5.Електропостачання 
Існуючий стан 

100% населення забезпечено електропостачанням, вуличне освітлення у 
громаді можна оцінити як забезпечене на 70%, також працює програма “Світло 
селу” зі збільшення кількості об’єктів освітлення. Сучасний стан об’єктів вуличного 
освітлення не відповідає вимогам часу та потребам мешканців селища. У системах 
освітлення використовуються застарілі типи світлових приладів, що призводить до 
перевитрат електроенергії, або такі прилади зовсім відсутні. Назріла нагальна 
потреба у встановленні сучасних світильників та електроламп. Електрифікація та 
телекомунікація в доброму стані. 

Електропостачання смт. Кушугум базується на енергетичних джерелах 
Запорізької області і забезпечується централізовано від мереж ПАТ 
«Запоріжжяобленерго». 
 
Сумарне споживання електроенергії, згідно з  
даними  ПАТ «Запоріжжяобленерго» 

 млн.кВт/ 
год./рік 

40,185 

Потужність джерел покриття електронавантажень, 
згідно з даними ПАТ «Запоріжжяобленерго» 

тис. кВт 119,703 

 
Проектні рішення 

У зв’язку з очікуванням збільшення житлового фонду за рахунок 
передбаченого в генеральному плані нового будівництва житлових будинків, 
забезпечення більшої комфортності житла, в т.ч. за рахунок збільшення 
енергоозброєності житла, а також розширення мережі культурно-побутового та 
господарського обслуговування населення, збільшиться споживання електроенергії. 

Електропостачання  проектних споживачів передбачається за ІІІ категорією з 
надійності електропостачання.  

Враховуючи існуючу ситуацію в системі електропостачання селища, за 
даними ПАТ «Запоріжжяобленерго»та розрахунками проектного навантаження,  
пропонується: 

- електропостачання існуючих споживачів міста буде виконуватись по 
існуючих мережах; 



45 
 

- протягом всього проектного періоду  при необхідності треба  проводити 
реконструкцію та розширення електричних мереж 10 кВ та 0,4 кВ, заміну 
зношеного та морально застарілого обладнання, впроваджувати енергозберігаюче 
обладнання та технології; 

- підключення до електричних мереж вирішуються при подальшому 
проектуванні, згідно з технічними умовами енергопостачальної організації; 

- всі наведені у розділі параметри електричних споруд мають 
уточнюватись на подальших стадіях проектування. 

 
Розрахункова потужність на нове будівництво (кВт). 

 
Назва показника 

Одиниця 
виміру 

На етап 
 7 років 

На етап  
20 років 

Сумарне споживання 
 електроенергії 

 млн. кВт х 
год./рік 

4.069198 4,8830 

Потужність джерел покриття 
електронавантаження 

тис. кВт 134,137 175,963 

 
Примітка: Наведені показники підлягають уточненню при розробці (коригуванні) 
галузевих схем електропостачання. 
 

3.19.6.6. Мережі зв’язку, радіомовлення, телебачення 
Близько 80% населення селища має доступ до мережі Інтернет. Провайдери 

забезпечують швидкість інтернет-з’єднання до 20 Мб/с, більшість мешканців 
користується кабельним Інтернетом, проте безпровідна мережа також доступна на 
території громади. 

Доступні послуги мобільного зв’язку операторів «Київстар», «МТС», «Life». 
 

3.19.7.Мережі розташування об’єктів і місць утилізації побутових відходів, 
а також місць захоронення тварин 

Утилізацією ТПВ займається ТОВ "Гранік", до функцій якого входить 
збирання, вивіз, сортування та переробка сміття, а також упорядкування полігону 
ТПВ. 

Щорічний обсяг утворених твердих побутових відходів ТОВ "Гранік" на 
розрахунковий період складає до 2,311 тис. тон згідно дозволу на захоронення ТПВ. 

Існуюча схема санітарної очистки смт. Кушугум включає збір, вивезення та 
захоронення твердих побутових відходів. Роздільний збір сміття у смт. Кушугум 
відсутній, збирання вторинної сировини не проводиться у зв’язку з відсутністю 
ринку збуту та малих обсягів. 

До основних проблем санітарної очистки території відносяться: 
- відсутність ефективної схеми роздільного збору сміття для вилучення 

сировинно-цінних матеріалів (паперу, скла, металу тощо) та сортувальної лінії ТПВ; 
-відсутність пунктів прийому вторинної сировини; 
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- застарілість контейнерного господарства та парку сміттєвозів; 
- відсутність станцій переробки побутового сміття сучасними методами; 
-не вирішено питання збору та захоронення ремонтних (будівельних) відходів; 
 
3.19.8.Дощової каналізації, інженерної підготовки та захисту території. 
Проектні рішення 
Інженерна підготовка та захист території здійснюється з метою підготовки 

будівництва об’єктів культурно-побутового призначення, громадського 
обслуговування населення, житлової, комунальної забудови, вулиць, доріг, споруд, 
малих архітектурних форм, тощо. 

Передбачається реконструкція та поліпшення стану існуючих доріг з заміною 
щебеневих та ґрунтових покриттів. Нові проектні вулиці передбачаються  з 
асфальтобетонного покриття. 

Заходами з інженерної підготовки території у відповідності з природними 
умовами, на ділянках запланованої і перспективної забудови (в ув’язці з існуючою) 
передбачене вертикальне планування з метою ліквідації безстічних ділянок та 
забезпечення нормативних, стосовно водовідведення, ухилів. Відведення 
поверхневих вод з територій кварталів індивідуальної забудови пропонується 
відкритою водовідливною мережею з влаштуванням труб у місцях перетину їх з 
вулицями та проїздами. Першочерговими заходами для захисту від підтоплення 
рекомендується упорядкування та підтримання в належному стані існуючого 
поверхневого водовідводу. Комплекс додаткових заходів для захисту від 
підтоплення включає:  

- підбір спеціальних фундаментів для споруд;  
- додаткову гідроізоляцію підземних частин будинків і споруд;  
- для вибору конкретних конструктивних заходів під кожний об’єкт 

будівництва або реконструкції необхідно попередньо виконувати індивідуальні 
інженерно-геологічні вишукування; 

- влаштування пристінних дренажів; 
- захист від підтоплення шляхом упорядкування та підтримки в належному 

стані існуючого поверхового водовідводу; 
 - організація відводу поверхніх вод з території  відкритою системою каналів 

та закритою дощовою каналізацією,скидання стоків через очисни відстійники в  яри 
та поди. 

Існуючий стан дощової каналізації 
- відведення поверхневих вод з сельбищної території здійснюється способом 

відведення води з ухилів існуючих дорожніх полотен вздовж основних вулиць. 
Проектні рішення 
На розрахунковий етап передбачається розвиток існуючих мереж дощової 

каналізації, який передбачає будівництво проектної на понижених ділянках 
території, де під час опадів спостерігається накопичення дощових вод. 

Рельєф унеможливлює створення єдиної системи відведення поверхневих 
стоків, тому проектом передбачено влаштування 2 окремих басейнів системи 
дощової каналізації з влаштуванням локальних очисних споруд. Кожна система 
складається з головних та магістральних колекторів, до яких передбачено 
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підключення внутрішньо квартальних колекторів. Розрахункові витрати дощових 
стоків для кожного басейну становлять: 

№1  -  3511,0 л/сек.; 
№2  - 5267,0 л/сек. 
Продуктивність очисних споруд поверхневих стоків складає: 
Споруда №1 - 5637,00 м3; 
Споруда №2 - 8456,00 м3.  
На територіях промислових, автотранспортних підприємств, комунально-

складських зон, автостоянок, гаражів, ринків, смітників і інших джерел забруднення 
необхідно створити локальні відомчі системи водовідведення й очищення 
поверхневих і дощових вод різного ступеня складності в залежності від 
особливостей функціонального використання територій і водозбірної площі з 
максимальною можливістю оборотного використання очищених дощових стоків. 

У разі неможливості оборотного використання стоків для виробничих потреб 
або поливу території, вони скидаються до селищної мережі дощової каналізації з 
подальшим доочищенням на очисних спорудах.  

На очисних спорудах дощової каналізації необхідно передбачити повну 
очистку поверхневого стоку відповідно до норм «Правил охорони поверхневих вод 
від забруднення стічними водами». Очищені стоки рекомендується використовувати 
для оборотного водопостачання, а невикористані слід випускати у водні об’єкти. 
Пропозиції даного розділу потребують уточнення на наступних стадіях 
проектування. 

Підтоплення 
Захист території від підтоплення проводити методом дренування, 

підвищення відміток території, підсипкою території, заглиблення водойм. В 
садибній забудові необхідна ліквідація поглинаючих колодязів і вигрібних ям на 
ділянках підтоплення. 

Рекультивація порушених територій 
Інженерні заходи щодо відновлення порушених територій мають свої 

особливості: можуть бути ліквідовані, частково використані для переробки, 
озеленені. Кар’єри повністю можуть бути засипані, або борти і днища вирівняні та 
підготовлені під чашу для влаштування водойм. 

Території з просадними ґрунтами 
Для ліквідації просадних властивостей вживаються наступні заходи: 
- в межах верхньої зони осідання проводиться ущільнення ґрунту важкими 

трамбуваннями, влаштовуються ґрунтові подушки, витрамбовуються котловани. 
До комплексів водозахисних заходів відносяться влаштування під будинками 

і спорудами маловодопроникних екранів, засипання пазух, котлованів і траншей, 
влаштування по периметру будинків вимощень, прокладання зовнішніх та 
внутрішніх водонесучих комунікацій із забезпечення їх вільного огляду та ремонту, 
відведення аварійної води за межі будівель у дощову мережу. 

Берегоукріплення  
Охорона берегів – це комплекс заходів, спрямованих на підвищення 

естетичної цінності берегів і створення комфортних умов для життя і діяльності 
людей. Для закріплення укосів берега необхідно використовувати  біологічні методи 
– посадка верби, лози, очерету та ін. 
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3.20. Перелік організаційних заходів із реалізації генерального плану, у 

тому числі з підготовки відповідних нормативно-правових актів, наукових, 
проектних, розвідувальних, пошукових та інших робіт. 

Реалізацію положень генерального плану селища при закладеному в 
містобудівній документації соціальному мінімуму повинна забезпечувати селищна 
рада шляхом пошуку інвесторів на будівництво об’єктів системи обслуговування, 
або шляхом фінансування будівництва коштом державного та  місцевого бюджету. 

В першу чергу потрібно: 
1.Розробити та затвердити на окремі території містобудівну документацію 

(що вказано в п. 3.18). 
2.Затвердити інвестіційні проекти. 
Для реалізації проектних рішень генерального плану: 
-проект розвитку території громадського центру, реконструкція та забудова 

адміністративних будівель з урахуванням потреб громади отримувати 
адмінистративні послуги; 

- проект центрального парку; 
- включення в територію громадського центру селища мультифункціональної 

забудови; 
- виділення нових територій для житлової садибної забудови; 
- розміщення нових територій комунально- складських об`єктів із сучасною 

логістикою, пов'язаної зі зберіганням сільськогосподарської та промислової 
продукції, товарів споживчого попиту, будівельних матеріалів, меблів та ін.; 

- удосконалення транспортної мережі, будівництво об'їзної автодороги 
регіонального значення; 

В проектних рішеннях також передбачено вдосконалення інженерної 
інфраструктури: 

- реконструкція інженерних мереж водопостачання, прокладка мереж 
водопостачання; 

- обов'язкове обладнання житлової садибної забудови індивідуальними 
спорудами для очищення каналізаційних стоків, створення важелів для регулювання 
цього питання; 

- реконструкція мереж напірної каналізації; 
- реконструкція існуючих каналізаційних насосних станцій та очисних 

споруд з використанням сучасних технологій; 
- реконструкція зовнішнього освітлення вулиць із застосуванням 

енергозберігаючих ліхтарів; 
- можливість закриття двох існуючих кладовищ, та розміщення нового 

кладовища з дотриманням санітарних вимог. 
Реалізацію рішень оновленого генерального плану можливо прискорити за 

рахунок виконання схеми планування території, де будуть вирішені питання 
спільних інтересів громад окремих населених пунктів і їх взаємозв`язок та 
поступовий розвиток. 
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3.21. Основні показники генерального плану населеного пункту 
№ Назва показника Одиниця 

виміру 
Існуючий 
стан 

Етап 20 р. 

1 Населення 
 

тис. осіб 8,254 9,900 

2 Територія в межах населеного пункту, 
всього: 

га 496,3 2332,07 
 

 ут.ч.: житлової забудови, всього » 326.48 391,87 
 садибної » 325.64 391.87 
 блокованої » - - 
 багатоквартирної » 0.84 0.84 
 Громадської забудови, всього » 8.30 34,60 
 Виробничої, всього » 8.95 160,25 
 Комунальної, всього » 1.42 1,72 
 Складської, всього » - - 
 Транспортної інфраструктури, всього » 50.05 158,21 
 у т.ч. вулично-дорожньої мережі » 50.05 158,21 
 зовнішнього транспорту » - - 
 Ландшафтно-рекреаційної та озелененої, 

всього 
» 22.04 428,43 

 Природно-заповідного фонду, всього » - 25,98 
 Водних поверхонь » 3.78 22,86 
 Сільськогосподарських угідь » 51.34 - 
 Інші території » 15.2 62,26 
3 Житловий фонд, всього: тис. м2 158,2 223,440 

Кількість 
дворів 

3189 4200 

 у т.ч.: непридатний житловий фонд » - - 
 Розподіл житлового фонду за видами 

забудови: 
   

 садибна » 157,8 189,36 
 блокована » - - 
 багатоквартирна » 0,4 0,4 
 Середня житлова забезпеченість 

   
м2/чол. 19,2 22,0 

 Вибуття житлового фонду, всього: тис. м2 - - 
 непридатного » - - 
 придатного у зв’язку з реконструкцією » - - 
4 Нове житлове будівництво, всього: тис.м2 - 223,440 
  Кількість 

 
- 1676 
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 одноквартирне садибне » 0,9 1676 
  Кількість 

б і  
10  

 блоковане » - - 
 багатоквартирне » - - 
5 Об’єкти громадського обслуговування:    
 дитячі дошкільні заклади, всього тис. місць 0,007 0,014 
 загальноосвітні школи, всього » 0,7 1,4 
 лікарні, всього тис. ліжок 0,250 0,250 
 поліклініки, всього тис. відвідувань 

 і  
0,25 0,25 

 амбулаторії, всього » - - 
 фельдшерсько-акушерські пункти (для 

сільських населених пунктів), всього 
Об’єкт - 1 

 пожежні депо, всього Об’єкт/ 
пожежних 

 

1/2 1/3 

6 Вулично-дорожня мережа та транспорт 
  

 83,42 116,76 
 Довжина вулиць і доріг, всього км 41,71 56,39 
 у т. ч. для міських магістралей (окремо 

загальноміського та районного 
значення) 

» - - 

 для сільських вулиць і доріг усіх 
ій 

» 35,71 50,89 
 Щільність вулиць і доріг, всього км/км2 3244,5743 3244,5743 
 у т. ч. для міських магістралей (окремо 

загальноміського та районного 
значення) 

» 23377,9626 36923,6416 

 для сільських вулиць і доріг усіх 
категорій 

» 8,304 1,372 

 Довжина подвійного шляху ліній 
міського (сільського) пасажирського 
транспорту, всього 

км 12,0 12,933 

 у т. ч. автобуса » 12,0 12,933 
 тролейбуса » - - 
 трамвая » - - 
 швидкісного трамвая » - - 
 метрополітену » - - 
 міської залізниці » 10,0 10,0 
 Щільність мережі наземного 

пасажирського транспорту 
км/км2 0,0334 0,0101 

 Загальний рівень автомобілізації машин на 1 тис. 
чол. 

302 262 

 у т. ч. рівень автомобілізації легкового 
автомобільного транспорту 

» 200 250 
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 Кількість місць постійного зберігання 
автомобілів (за складом парку та видами 
зберігання - гаражі, відкриті 
автостоянки) 

машино- 
місць 

- 2885 

7 Інженерне забезпечення    
 Водопостачання    
 Сумарний відпуск води тис. м3/добу 2.5 3,0 
 Потужність головних споруд 

 
» 2,5 3,0 

 Каналізація    
 Загальне надходження стічних вод » 0,151 0,174 
 Сумарна потужність очисних споруд »  0,2 
 Електропостачання    
 Сумарне споживання електроенергії млн. кВт х 

год./рік 
4,069198 4,8830 

 Теплопостачання    
 Потужність централізованих джерел 

  
МВт - - 

 Подача тепла, всього » - - 
 Газопостачання    
 Споживання газу, всього млн. м3/рік 10,6 12,7 
8 Інженерна підготовка та захист території    
 Захист території від затоплення:    
 площа; га - 7,7510 
 протяжність захисних споруд км 6,87 6,87 
 Намив, підсипання території га - - 
 Берегоукріплення км 6,87 6,87 
 Пониження рівня ґрунтових вод га - 7,7510 
 Регулювання русел рік / водойм км/га - - 
 Протиерозійні, протизсувні, 

протикарстові заходи 
га - 7,7510 

 Освоєння заторфованих і заболочених 
територій 

» 10,7844 173,6749 

 Освоєння територій із іншими 
складними умовами: 

 - - 

 протипросадні заходи; » - - 
 сейсмічністю 7 балів і більше » - - 
 Дощова каналізація км - - 
 Очисні споруди дощової каналізації Одиниць - - 
9 Санітарне очищення території  - - 
 Обсяги твердих побутових відходів, 

всього: 
м2/рік 2,311 2,773 
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 Сміттєпереробні заводи  - - 
 Кількість Одиниць - - 
 Потужність загальна тис. т/рік - - 
 Полігони  - - 
 Кількість Одиниць - - 
 Площа га - - 
 Звалища  - - 
 Кількість Одиниць - - 
 Площа га - - 
10  Кладовища га 7,02 3,29 
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ПОПЕРЕЧНІ ПРОФІЛІ ВУЛИЦЬ: 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

ІІ. ДОДАТКИ 
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